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YÖNETİCİ ÖZETİ
Gıda Güvenliği
Raporun bu bölümü, LAR III kapsamında, “A.1.1.13. Avrupa Birliği (AB) müktesebatının Türkiye’deki
yerel yönetimlerin çalışması ve sorumlulukları üzerinde yerelleştirilmesinin getirdiği etkinin
değerlendirilmesi” başlıklı faaliyet ile AB'nin “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası”
(Fasıl 12) kapsamındaki mevzuata göre belediyelerimizin kurumsal hizmet kalitesi ile hizmet verimliliği
ilişkisine ve bu konuda alınabilecek politika tedbirlerine katkı vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Yeni teknolojilerin gelişmesi ve dijital transformasyon; artan şehirleşme; değişen tüketici ihtiyaç ve
beklentileri; küresel nüfus artışı; artan gıda ihtiyacı; globalleşme ve uluslararası rekabet; tarım ve gıda
endüstrisindeki izlenebilirlik ihtiyacı; aniden ortaya çıkan zoonotik hastalıklar; bitki koruma ürünleri;
zararlılar ile entegre mücadele; biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler; biyoçeşitlilik ve ekosistemdeki
tahribatlar ve iklim değişikliği; gıda atıkları ve gıda kaybı; küresel açlık ve gıda güvencesizliği ve oluşan
yeni iş modellerinin etkisiyle gıda ve tarım ürünlerinin üretimi ve ticareti küresel olarak daha rekabetçi
ve kompleks hale gelmektedir. Bu durum, günümüzde insan sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik,
kimyasal ve fiziksel tehlikelerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını zorunlu kılmış ve gıda
güvenliği kavramını uluslararası anlamda ön plana çıkarmış bulunmaktadır.
Türkiye uluslararası gıda güvenliği standartlarının (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)/
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Codex Alimentarius ve AB gıda yasası), yönetmeliklerinin ve temel
ilkelerinin Türkiye’de başarı ile uygulanması yönünde gerekli önlemleri alıp uygulamaya koymuştur.
Ülkemiz, AB gıda güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, 13 Haziran 2010 tarihinde yayımlanan 5996
sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile uyumlaştırmış ve AB’nin “çiftlikten
sofraya” gıda güvenliği yaklaşımını AB ile uyumlu olarak uygulamayı teyit etmiştir.
AB gıda güvenliği ilkeleri ile tamamıyla uyumlu olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu kapsamında, belediyelerin doğrudan yönetim ve uygulama yetkileri bulunmamaktadır.
Belediyelerin, sorumlu oldukları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı’nın gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yönetmeliklerinin uygulanması, uygun
olmayan tarım-gıda ürünlerinin ve/veya gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilecek risk unsurlarının
(örneğin zoonotik hastalıklarla mücadele ve zararlılarla entegre mücadele gibi) engellenmesi ve gıda
güvenliğinin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı etki edecek faktörlerin uygulanması konularında, bu
kurumlara ve diğer kurumlara destek verecekleri ifade edilmektedir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) verilerine göre Avrupa’da en çok karşılaşılan hastalıklar,
Campylobacter, Salmonella, Yersinia, E. coli ve Listeria gibi mikroorganizmalardan kaynaklanmaktadır.
EFSA verilerine göre, AB’de her yıl 350.000'den fazla insan gıda kaynaklı hastalığa yakalanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2019 yılında yayınladığı çalışmalara göre, her yıl
yaklaşık 600 milyon insan (dünyada yaklaşık 10 kişiden 1'i) güvenilir olmayan gıdaları tükettikten sonra
hastalanmakta ve bundan dolayı 420.000 insan ölmektedir.
Birleşmiş Milletler’e göre 7.7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında 9.7 milyara ulaşacak ve gıda ihtiyacı
%70 oranında artacaktır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) 2030’a göre
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tüm insanların güvenilir ve besleyici gıdaya ulaşması kritik önem taşımaktadır. Bu durumda küresel
olarak iki önemli gıda faktörünün sağlanması gerektiği öne çıkmaktadır. FAO’ya göre bunlar, gıda
güvenliği ve gıda güvencesidir. Ayrıca, WHO, gıda güvenliği, beslenme ve gıda güvencesini birbirinin
ayrılmaz tamamlayıcısı olarak görmektedir.
Bu çalışma tarım-gıda zincirinin tüm aşamalarında AB gıda güvenliği ve kontrolü sisteminin daha hızlı
ve kapsayıcı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında hazırlanan
bu raporda, AB gıda yasası, temel ilkeleri, vizyonu, hedefleri, EFSA’nın bakış açısı, SKA 2030, Codex
Alimentarius, diğer ülkelerin gıda güvenliği politikaları, Türkiye’de 5996 sayılı Kanun, Türk Gıda Kodeksi,
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı politika ve yönetmelikleri ve uygulama talimatları,
belediyelerle ilgili yönetmelikler, talimatlar ve faaliyetler ayrı ayrı incelenmiştir. Rapor’da gıda
güvenliğinin sağlanması konusundaki FAO ve WHO’nun yaklaşımına yer verilmiş ve gıda kaynaklı
hastalıklar ve gıda güvenliğinin stratejik önemi ele alınmıştır.
Proje kapsamında önceden tespit edilen merkezi kurumlar, 14 il ve ilçe belediyeleri ve belediyelerin
bulunduğu il ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlükleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, 11
Ekim 2019 tarihinde Ankara’da bir gün süren çalıştayda taslak rapor tartışılmıştır. Yapılan bu çalışmalar
kapsamında AB Gıda Güvenliği Politikası ve temel ilkeleri detaylı olarak incelenerek tanımlanmış ve
raporda yer verilmiştir. Yine Türkiye’de belediyelerin uygulamakla yükümlü olduğu ve AB gıda güvenliği
politika ve ilkeleriyle ilgili olan yasalar ve talimatlar incelenmiş ve raporda değerlendirilmiştir.
Bu inceleme ve değerlendirmeler ışığında raporun temel bulguları aşağıda sıralanmaktadır:
‒

Belediyeler, Türkiye’de gıda güvenliğinin AB mevzuatına uyumlu olarak sağlanmasına
oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır.

‒

Belediyeler, Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasından kısmen sorumludur. Ancak ana
sorumluluk ve uygulama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve kısmen de Sağlık
Bakanlığı’na aittir.

‒

Belediyelerin uygulamak zorunda olduğu gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal
mevzuatlar AB normlarına uyumlu olsa da çok parçalı ve dağınıktır, güncel ve anlaşılır olması
ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirilmesi gerekmektedir.

‒

Belediyelerin genel olarak finansman güçlüğü içinde oldukları ve teknik donanımlarının
yeterli olmadığı gözlenmektedir.

‒

Belediyelerde AB gıda güvenliği standartlarını ve ilkelerini ve BM SKA 2030 prensiplerini
başarıyla uygulayabilecek nitelikli personel eksikliği olduğu, sık sık personel değişimi
yaşandığı ve yıllık kapasite geliştirme ve eğitim planlarının geliştirilmesi ihtiyacı tespit
edilmiştir.

‒

İl ve ilçe belediyeleri arasında ve/veya il ve ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı
ve/veya Sağlık Bakanlığı teşkilatları ve/veya diğer kamu kurumları ve/veya diğer ulusal ve
uluslararası paydaşlar arasında iletişim, iş birliği ve koordinasyonun ve uluslararasılaşmanın
güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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‒

Belediyeler AB Gıda güvenliği, AB GIDA 2030 ve BM SKA 2030 ilkelerinin hayata
geçirilmesiyle ilgili uzun vadeli tarım-gıda sistemi stratejik faaliyet planı geliştirilmesi ve
uygulanması konularında kapasitelerini geliştirmeye ihtiyaç göstermektedirler.

‒

Belediyelerin agroekoloji, biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve iklim değişikliği gibi
konulardaki faaliyetlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

‒

Belediyelerin halk sağlığı ve refahının korunması, kırsal tarımın desteklenmesi, cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve kronik hastalıkların önlenmesi gibi konulardaki faaliyetleri yeterli
seviyede değildir.

‒

İllerde gıda güvenliği koordinasyon merkezi bulunmamaktadır.

‒

Gıda güvenliği ve gıda güvencesinin geliştirilmesi için gıda sistemi inovasyon faaliyetleri
yeterli seviyede değildir.

‒

Gıda zincirindeki paydaşlar, tüketiciler ve belediye arasında iletişim, iş birliği ve
koordinasyon yeterli değildir.

Rapor, belediyelerin uygulamakta olduğu gıda güvenliği denetimi ve gözetimi sistemlerindeki kurumsal
altyapının güçlendirilmesi, hizmet ve iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi, gıda kaynaklı hastalıkların
azaltılması, halk sağlığının iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması, tarım-gıda
sektörünün geliştirilmesi ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması, biyoçeşitlilik ve ekosistem
hizmetlerinin desteklenerek sürdürülebilir gıda sistemlerinin sağlanması amacıyla, AB gıda güvenliği
ilke, standart ve yönetmeliklerine uyumun incelenmesi ve belediyelerin mevcut kurumsal hizmet
kapasitesinin artırılması ve katılımcılığın güçlendirilmesiyle ilgili değerlendirme, sonuç ve tavsiyeleri
içermektedir.
Raporda belediyelerin WHO/FAO ve AB gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde kurumsal olarak
güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, verimliliğinin artması, tarım-gıda sektörünün
gelişmesi ve kurumsal iş birliğinin iyileştirilerek gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması ve/veya
önlenmesi ve halk sağlığının korunması kapsamında geliştirilen öneriler ise aşağıda özet olarak
verilmektedir:
‒

İllerde gıda güvenliği koordinasyon merkezi bulunmamaktadır. Kurulması yararlı olacaktır.

‒

Her ilde Tarım-Gıda Sistemi İnovasyon Ofisleri kurulmalıdır.

‒

Belediyeler AB Gıda Yasası standartları, AB GIDA 2030 ve BM SKA 2030 prensiplerine uygun
olarak gıda güvenliği, yeterli beslenme, gıda güvencesi ve uluslararasılaşmayı içine alan 3-5
yıllık tarım gıda sistemi stratejik gelişim faaliyet planı hazırlayıp uygulamaya koymalıdır.

‒

Belediyeler gıda zincirindeki paydaşlar, kırsal kadınlar, çiftçiler, tüketiciler ve kendi
personeli için AB Gıda Yasası, AB GIDA 2030 ve BM SKA 2030 prensiplerine uygun kapasite
geliştirme ve eğitim programları yapmalıdır.

‒

Belediyeler agroekoloji, biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, iklim değişikliği, su kaynakları
ve havzalarının korunması, toprak sağlığı ve korunması, yeşillendirme ve çevre kirliliği gibi
alanlarda yıllık ve uzun vadeli çalışma programları geliştirip uygulamaya koymalıdır.
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‒

Belediyeler hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve korunması, zoonotik hastalıklar ile
mücadele ve gıda güvenliğini ilgilendiren konularda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, uluslararası kurum ve
kuruluşlar, üniversiteler, çiftçiler ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmalıdır.

‒

Belediyeler kırsal tarımı, kırsal alanlarda çalışan kadınları, küçük çiftçileri, küçük işletmeleri
ve uygun alanlarda kentsel tarımı desteklemeli, ürünlerinin gıda güvenliğine uygun olarak
pazara ulaşmasını sağlamalı ve tarımsal üretimi artırmalıdır.

‒

Belediyeler, iş birliğine önem vermeli; diğer belediyeler, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlar ile iş birliği yapmalı; ulusal ve uluslararası tarım-gıda yatırımlarının kent ve
çevresine yapılması için uzun vadeli faaliyet planları uygulamaya koymalıdır.

‒

Belediyelerin finansal kaynakları güçlendirilmelidir.

Sosyal Politika ve İstihdam
AB’nin sosyal politika ve istihdam alanlarını kapsayan müktesebatı (19. Fasıl) AB terminolojisinde kısaca
“sosyal müktesebat” olarak anılmakta olup, bu alandaki müktesebatın temel amacı “Avrupa Sosyal
Modelini” temellendirmek ve koruma olarak tanımlanmaktadır. Birlik, raporun konusu olan
müktesebatın yerelde hayata geçirilmesini her üye ve aday ülkenin kendi idari yapılanmasına göre
tasarlanıp uygulanması yoluyla gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Rapora temel olan araştırma
tasarlanırken sosyal politika ve istihdam alanından belediyelerimizin görev ve yetkileri incelenmiş ve
araştırmada müktesebatın sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadeleyi konu eden kısımlarına
odaklanılmasına karar verilmiştir. Raporda müktesebatın bu alanlarının belediyelerce hayata geçirilme
düzeyini incelemek için öncelikle AB’de sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarıyla elde edilmek
istenen sonuçlara işaret eden amaçlar, bu politikaların tasarımı süreçlerine yön veren temel ilkeler,
tasarım ve uygulama aşamalarında izlenen usuller ve uygulama süreçlerinde kurulan ya da yararlanılan
idari yapılar ya da kurumsal ve mali araçlar incelenmiştir. Ardından araştırmamıza dahil edilen
belediyelerde bu politikaların hayata geçirilme düzeyleri yine aynı unsurlara odaklanılarak
açıklanmaktadır.
Müktesebatın AB düzeyinde güdülen temel amaçları kurucu antlaşmalarda yer aldığı şekilde şunlardır:
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, cinsiyet eşitliğini sağlama, nesiller arasında dayanışmayı destekleme ve
çocuk haklarını koruma. Bu temel amaçlar ülkemizin İnsan Kaynaklarını Geliştirme Sektörel
Operasyonel Programında şu şekilde sıralanmıştır: “istihdam, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine
erişimi sağlamak” ve “ayrımcılık, dışlanma ve yoksullukla mücadele etmek ve dezavantajlı kişilerin
sosyal içerilmesini sağlamak”.
Müktesebata yön veren temel ilkelere gelince, AB sosyal politika alanında temel ilke olan sübsidiarite
ile Birlik düzeyinde sadece asgari koşulları belirlemekte ve diğer tüm tasarrufları üye devletlere
bırakmaktadır. Dolayısıyla AB, bu alanda üye devletlerin ulusal kimlikleri ve kamu otoritelerinin ulusal,
bölgesel ve yerel düzeylerde örgütlenmesine öncelik vermektedir. Bu alanda ikinci bir ilke sosyal
haklardır. Dolayısıyla AB, sadece merkezi hükümetlerin değil, yerel yönetimlerin de hizmetlerini
sunarken idarenin vatandaşları eşit haklara sahip bireyler olarak görmelerini zorunlu tutmaktadır.
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Üçüncü bir temel ilke ise hem insan sermayesi gelişimine yatırım yapan ve insan sermayesini verimli
bir şekilde kullanan, hem de sosyal içermeyi vurgulayan sosyal yatırım ilkesidir. Bu ilkelere ülkemiz
açısından bakıldığında, AB’nin aday ülkelerde uyguladığı kamu yönetimi reformlarında tüm idarenin
sistematik yaklaşımla planlanması, ulusal ve yerel düzeyde idarenin profesyonelleşmesi, kanıt-temelli
karar verme, içermeci, koordineli, etkili, etkin, katılımcı, saydam, ihtiyaca cevap verebilen, hizmetodaklı, hesap verebilir ve yerel yönetimlere gerekli yetkilerin verilmesi gibi temel ilkelerin vurgulandığı
görülmektedir.
Sosyal müktesebatta izlenen temel usullerden en önemlisi ise AB’nin ulus devletlerle yetki paylaşımıdır.
Paylaşımın sübsidiarite ilkesine göre uygulanması öngörülmekte, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre en uygun
yönetişim düzeyinin belirlenmesi ve bu politikaların düzeyler-arası, sektörler-arası ve kurumlar-arası
eşgüdümle uygulanmasını gerektirmektedir. Bu usullerinin ülkemiz için izdüşümü ise, politika yapma,
uygulama ve izleme ve değerlendirme süreçlerinde her düzeyde kurumların görev ve sorumluluklarının
tanımlanması ve kurumlararası eşgüdümün sağlanmasıdır.
Sosyal müktesebatın araçları incelendiğinde, üç temel araç göze çarpmaktadır. Bu araçlar birincil
mevzuat, ikincil mevzuat ve yumuşak hukuki düzenlemelerden oluşmaktadır. AB üyeliğine aday bir ülke
olan ülkemiz için tanımlanan araçları dört grupta toplayabiliriz. AB’nin üye ülkeler gibi aday ülkeler için
de kullandığı bu araçlardan ilk grubu antlaşmalar ve ikincil mevzuattan oluşan düzenleme araçlarıdır.
İkinci ve üçüncü grup araçlar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II altında işlev gören Eğitim, İstihdam ve
Sosyal Politikalar Operasyonel Programından oluşan programlama ve mali yardım araçlarıdır. Son
olarak, Avrupa Komisyonu’nun aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyum konusunda kaydettiği
gelişmeleri değerlendirdiği yıllık raporlarından oluşan izleme ve değerlendirme araçları AB’nin bu
alanda kullandığı dördüncü grup araçtır.
Raporda AB’nin sosyal müktesebatının amaçları, ilkeleri, usulleri ve araçları tanıtıldıktan sonra ulusal
mevzuatımızın yapısı incelenmiştir. Bu alana ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar merkezi ve yerel idare
açısından tanıtılmıştır.
Bu bölümden sonra, Raporda belediyelerin AB sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının hayata
geçirilme düzeyi incelenmiştir. Araştırmanın dayandığı görgül bulgular; Ankara ilinde gerçekleştirilen
pilot çalışması, farklı büyüklükte on bir belediyeyi kapsayan saha çalışması ve on yedi belediyenin
temsilcilerinin katıldığı ön bulguları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen workshopta elde edilmiştir.
Alan araştırması ve workshopta belediyelerin sosyal koruma ve sosyal içerme alanında yerel düzeyde
uyguladıkları politikaların ilke, amaç, usul ve araçların Avrupa Birliği’nin yine aynı alanda izlediği ilkeler,
güttüğü amaçlar, takip ettiği usuller ve kullandığı araçlara ne düzeyde uyduğu ölçülmeye çalışılmıştır.
AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarındaki amaçların belediyelerce hayata geçirilme
düzeyi konusunda şu sonuçlara varılmıştır. Belediye çalışanlarının büyük çoğunluğunun AB Sosyal
Müktesebatının temel amaçları hakkında orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları
gözlemlenmiştir. Birçok belediye çalışanı AB’nin güttüğü amaçları güttükleri takdirde kendi
tahayyüllerinde ulaşmak istedikleri belediye hizmetleri düzeyine ulaşılabileceği kanısında olsa da, bazı
çalışanlar kendilerinin güttüğü amaçların AB’yle ilişkilendirilmesinden hoşnut olmayacaklarını
belirtmişlerdir. Yine kısıtlı sayıda belediye çalışanı sosyal içerme alanında sosyal yardımların
genişletilmesinin AB’nin amaçlarıyla ters düşeceğini düşündüklerini ifade etmiş ve yardıma muhtaç
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kişilerin sayısının azaltılması için daha köklü çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Buna
ek olarak, belediyelerimizin idari kapasitelerinin geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.
Sosyal müktesebatın ilkelerinin belediyelerce hayata geçirilme düzeyi incelendiğinde, Belediye
çalışanlarının büyük çoğunluğunun AB müktesebatının bu alandaki temel ilkeleri hakkında temel
düzeyin altında ya da orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları gözlemlenmiştir.
Belediyelerimizin takip ettikleri ilkeler özellikle kanıt-temelli karar verme yöntemleri, içermeci, etkili,
etkin, ihtiyaca cevap verebilen, hizmet-odaklı, hizmette eşit erişimi hedefleyen, profesyonel, hesap
verebilir ve izlenebilir olma ilkeleri açılarından değerlendirildiğinde bir takım eksikliklerin ortaya çıktığı
gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak, belediyelerimizin müdahalelerinin planlanması, izlenmesi ve
raporlanması süreçlerinde sistematik ve bütüncül yaklaşım, katılımcılık, saydamlık, koordinasyon ve iş
birliği ilkelerinin takibinde zorlandıkları görülmüştür. Bu da belediyelerimiz düzeyinde profesyonel
idarenin geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir.
Sosyal müktesebatın usullerin belediyelerimiz tarafından hayata geçirilme düzeyi incelendiğinde,
belediyelerimizin çeşitli toplumsal ihtiyaçlara cevap verirken kilit roller oynadıkları açıktır. Ancak, kamu
müdahaleleri belirlenip ve uygulanırken, düzeyler-arası, sektörler-arası ve kurumlar-arası eşgüdümün
sağlanmasının konusunda bir takım eksiklikler dikkat çekmektedir. Görüşme yapılan Belediye
çalışanlarının büyük çoğunluğunun bu usuller hakkında orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları
gözlemlenmiştir. Belediye çalışanlarının neredeyse hepsi AB’nin bu politika alanlarında izlediği
usullerde yerel düzeyin çok önemli olduğunu vurgulamaktalar. Bu alanda ortaya çıkan en önemli
sorunlardan biri veri paylaşımına ilişkindir. Belediyelerin bir kısmı merkezi idarenin taşra teşkilatı
kurumlarıyla dikey olarak iş birliği, koordinasyon veya veri alışverişini gerçekleştirebildiğini belirtirken,
bir diğer kısmı kurumlar arası iş birliği, koordinasyon veya veri alışverişinin neredeyse imkansız
olduğuna dikkat çekmiştir.
Müktesebat araçlarının belediyelerce hayata geçirilme düzeyi incelendiğinde, belediye çalışanlarının
büyük çoğunluğunun bu araçlar hakkında düşük ya da orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları
gözlemlenmiştir. Birçok belediye çalışanı AB’nin kullandığı bu araçları yerinde ve yeterli düzeyde
kullandıkları takdirde, ulaşmak istedikleri belediye hizmetleri düzeyine ulaşabileceklerini ifade
etmişlerdir. Kurumsal açıdan bakıldığında, bazı belediyelerin AB mali kaynaklarından yararlanma
konusunda çok başarılı oldukları görülmektedir. Ancak bazı belediyeler bu tür idari yapılanmaların
varlığının müktesebata uyum için yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Tüm bu gözlemler sonucunda,
müktesebatın hayata geçirilmesi için belediyelerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesinin gereği
ortaya çıkmaktadır.
Raporda tüm bu gözlemler paylaşıldıktan sonra bir takım sonuçlara varılmıştır. Belediyelerin sosyal
müktesebatı yerelde hayata geçirebilmeleri için kilit odak kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olarak görülmektedir. Bu alanda yerel düzeyde hizmet sunumunun yeterli düzeyde
gerçekleştirilmesinin en önemli araçları vakıflar ve belediyelerdir. Belediyelerin, bu alanda özel politika
gerektiren grupları yüksek düzeyde sahiplendikleri görülmektedir. Araştırmada incelenen belediyelerin
tümünde AB müktesebatına uyum amacıyla idari birimler bulunmaktadır. Bu birimlerin varlıklarının son
derece önemli oldukları ortaya çıkmıştır. Buna rağmen sosyal müktesebatın yerel düzeyde hayata
geçirilebilmesi amacını güdebilmek için, belediyeler düzeyinde müktesebatın temel amaç, ilke, usul ve
araçları hakkında farkındalık yaratılıp bilgi birikimi oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Hem sosyal
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yardımlar hem sosyal hizmetler alanlarında, yerel düzeyde kurumlar arası iş birliği ve eşgüdüm
sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. Bunlara sorunlara ek olarak, politika tasarımı, izleme,
değerlendirme süreçlerinde bilişim altyapısı ve bilgi paylaşım konularında bir takım sorunların
bulunduğu gözlemlenmiştir. Son olarak, politika belirleme, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde
sivil toplum örgütlerinin katılımları belli bir düzeye ulaşmış olsa da, yerel düzeyde ülkenin tüm sathında
AB uygulamalarına benzer düzeyde ve şekilde yüksek, etkili ve etkin katılımcılığın gerçekleştirilmesi için
çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Raporda değinilen tüm bu sorunlara belediyeler özelinde
bakıldığında, farklı belediyelerin farklı düzeyde kurumsal kapasite sorunları göze çarpmaktadır. Bu
aşamada, tasarlanabilecek reform süreçlerinin Avrupa Sosyal Modelinin ideallerine yakınsama için bir
fırsat olabileceği düşünülmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği: Belediye Atığı ve Gürültü Kirliliği
Bu bölüm, AB çevre politikası içinde seçilen iki alt politika alanının (belediye atığı ve gürültü kirliliği)
Türkiye’de belediyeler tarafından nasıl anlaşıldığını, algılandığını ve bu alanların uygulamadaki
durumlarını incelemektedir. Bölüm, AB’nin çevre politikasının temel ilkeleri olan kirleten öder, ihtiyat,
özen gösterme, önleme, bütünleyicilik ya da bütünleştirme, kaynağında önleme, yüksek seviyede
korumayı açıkladıktan sonra, AB’nin amaçlarını ve usullerini ele almaktadır.
Bu bölümde belediye atığının seçilmesinin en önemli nedeni, atık yönetimi konusunun AB’nin en
öncelikli çevre politikası alanlarından biri olmasıdır. Özellikle, etkin bir atık yönetimi politikası
geliştirilmesi hedefi kapsamında belediye atığı ile ilgili bilgilerin ve verilerin sürekli toplanması ve
izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve atık yönetimi kültürünün
geliştirilmesi önemli bir gelişmişlik göstergesidir.
Türkiye’de belediye atıklarından sorumlu olan belediyelerin bu konu ile ilgili sorunlarının çözülmesi ve
daha iyi yönetilmesi ile ilgili çalışmalar öncelikli görünmektedir. Çünkü belediyelerin en temel atık
yönetimi faaliyetinde dahi halen atıkların ayrıştırılmasından depolama alanlarının yetersizliğine,
eşgüdümden sağlıklı atık ayrıştırma kültürünün yoksunluğuna kadar önemli pek çok sorun olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de belediye atığının yönetimi konusunda AB politikalarının,
ilkelerinin ve usullerinin bilinmesi bu alandaki iyileştirme konusunda önemli bir referans noktasıdır.
Türkiye’de belediye atığının yönetimi belediyelerin birincil görevlerinden biridir ve bu konuda bir
yetki/görev paylaşımı söz konusudur. Ancak bu alan, özellikle AB müktesebatının da etkisiyle
değişmekte ve yeni teknolojik gelişmeler karşısında sürekli gelişmektedir. Buradaki en temel
gereksinim bu konudaki yeni yatırımlara ve belediyelerin mali kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir.
Gürültü kirliliğinin yönetimi de çevre politikasının kilit politika alanlarından biridir. Gürültü kirliliği, insan
ve kent yaşamı için görünmeyen tehlikelerden biri olarak değerlendirildiğinden, yönetilmesi son derece
kritik önemdedir. Gürültü kirliliğinin önlenmesi ise Türkiye için yükselen ve önemli bir kamu politikası
alanıdır. Uzun vadeli düşünüldüğünde, gürültünün önlenmesine ilişkin bütünsel bir yaklaşım gerektiği
ve bunun aşamalı bir strateji ile ancak hayata geçirilebileceği vurgulanmalıdır. Gürültü kirliliğinin
önlenmesi, sadece yollara gürültü bariyerleri konulması stratejisinin ötesinde bütünsel bir kent
tasarımı konusu olup, ciddi alt yapı yatırımı ve elbette izleme ile denetleme mekanizmaları
gerektirmektedir. Gürültü kirliliğinin önlenmesi yükselen yeni bir politika alanıdır. Türkiye’de gürültü
kirliliğinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar yakın tarihlidir. Bu alanda, tıpkı diğer çevre faslının
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alanları gibi, farkındalık kültürünün geliştirilmesi ve özellikle çok ciddi miktarda yeni yatırım
gerektirmektedir.
Belediyelerin AB Müktesebatına uyumu farklı hizmet alanlarında çeşitli düzeylerdedir. Çevre alanı,
önemli ölçüde teknik ve standartları daha belirgin bir alan olduğu ve temel ilkeler ve amaçların tanımlı
olması nedeniyle, ulusal mevzuat ile AB Müktesebatı birbiriyle uyumludur. Ne var ki, belediyeler söz
konusu ilke ve amaçların AB Müktesebatı ile ilişkisini kurmakta kimi zaman zorlanmaktadır. Çevre
politikası gibi son derece teknik bir alanda, ilgili ulusal mevzuatın doğrudan AB müktesebatından
alındığı bilindiği halde, belediyelerin bu konu ile ilgili önemli ölçüde farkındalık eksiği içinde olduğu
görülmektedir. Bu nedenle, belediye çalışanlarının rutin işlerinde uyguladığı ilkele ve amaçların, AB
müktesebatının temel ilke ve amaçları ile bağlantısını net bir biçimde kuramadıkları gözlenmiştir.
AB Müktesebatı ile ilgili olarak çevre politikasının ilkeleri ve usulleri konusunda da doğrudan
belediyelerin bu ilkelerin ruhuna uygun hareket ettikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra, özellikle merkezi
yönetim ile belediyeler arasında katılımcılık, iş birliği ve subsidiarite usullerinin de yaşama geçtiği
açıktır. Özellikle bunlardan iş birliği, katı atık ve gürültü kirliliği konusunda öne çıkmaktadır. Merkezi
yönetim bu konuda projeler aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca
gürültü kirliliği konusunda belediyelere yetki devirleri sorunsuz işlemektedir. Katı atık ve gürültü kirliliği
ciddi miktarda altyapı ve mali kaynak gerektiren konular olduğu için iş birliği içinde hareket etmek
belediyeler için önemli bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.
AB Politikalarının uygulamaya geçtiği Sektörel Operasyonel Program belgesi kolay takip edilebilir bir
dile sahip olmadığı gibi, politika yapıcı ve uygulayıcılar için anlaşılır değildir. Bu da çevre ile ilgili
konularda AB Müktesebatı ile ulusal mevzuat ve belediye ilişkisinin absorbe edilmesini zorlaştıran
önemli bir engel olarak görülebilir.
Türkiye’de AB Müktesebatının yerel yönetimler açısından genel olarak bilinmediği, bazı hizmet
alanlarında ise az bilindiği açıktır. Az bilinen alanlardan ikisi, belediye atığı ve gürültü kirliliğidir.
Mevzuatın ilgili AB direktiflerinden çeviri olması, AB müktesebatının belediyeler tarafından absorbe
edildiği ya da anlaşıldığı anlamına gelmemektedir.
Türkiye’de belediye atığı ve gürültü kirliliği ile ilgili mevzuat AB direktifleri ile uyumlu olduğu için
uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, AB Müktesebatının doğrudan
çevrilmiş olması belediye gerçekliği söz konusu olduğunda önemli bazı sorunları beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan mevzuat, yerel yönetim
gerçekliğine ancak aşağıdan yukarı bir biçimde entegre edilebilir. Bu raporun amacı da belediyelerin
mevcut yapısal ve işlevsel durumu- göz önünde bulundurularak mevzuat ve müktesebat arasındaki
ilişkinin daha iyi kurulmasına ilişkin görüşler vermektir. Ancak belediyelerin önemli sorunları,
müktesebat, mevzuat ve uygulama arasındaki ilişkinin daha iyi kurulması zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de belediyelerin sorunları içerisinde en önemlisi, kaynak ve finansman eksikliğidir. Katı atık ve
gürültü kirliliği konularının çok ciddi altyapı yatırımı gerektirdiğinin bilincinde olan belediyeler, kendi
mali kapasitelerini geliştirme konusunda merkezi yönetimden destek beklemektedir.
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Ayrıca, belediyelerdeki nitelikli personel eksikliği ile personel istihdamının kadrolu, sözleşmeli ve şirket
elemanı olarak dağıtılmasından kaynaklanan işyerinde çalışma barışı sorunları, işleyişi
zorlaştırmaktadır. Bu konuda da belediyeler, merkezi yönetimin söz konusu sorunun çözümü için ulusal
bir politika geliştirmesini beklemektedir. 6360 Sayılı yasa sonrasındaki büyükşehir belediyelerinin
hizmet sınırlarının genişlemesi de var olan sorunların ölçeğini büyütmüştür.
Belediye atığı ve gürültü kirliliği konusunda belediyelerde çalışanlar büyük ölçüde mühendislerdir. Alan
araştırması kapsamında ziyaret edilen belediyelerde, mühendislerin yaptıkları işin AB direktifinden
kaynaklandığını bildikleri, ancak bir sosyal bilimci gibi konuyu sorgulamalarının beklenmemesi gerektiği
vurgulanmaktadır. Belediyeler, ihtiyaç olduğunda, ilgili sorularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
danışmaktadırlar. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapasitesi ve belediyelerle eşgüdümü
son derece yetkindir. Belediyelerin kendi konularına ilişkin AB kural, norm ve standartları ile ilgili
farkındalıkları olduğu, ancak bu düzeyin yeterli olmadığı saptanmıştır. Bu konu ile ilgili verilecek
eğitimlerin, AB Müktesebatı/Ulusal Mevzuat ve ilgili yerel hizmetin niteliğinin karşılaştırılması şeklinde
olması yerinde olacaktır.
Çevre konusunun en kritik yönlerinden birisi de vatandaşların çevre bilincine sahip olmalarıdır.
Ayrıştırma veya gürültü konusunun bir eğitim ve kültür olduğu gerçeğinden hareketle, belediyeler
özellikle anaokulları ve ilkokullara yönelik, kimi belediyeler ev hanımlarına ya da göçmenlere,
farkındalık eğitimleri vermektedir. Bu nedenle, belediyelerin bu türden faaliyetleri AB’nin norm ve
standartlarına ulaşmak açısından önemli bir uygulama olarak görülebilir.
Türkiye’de belediyelerin atık yönetimi ve gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda hizmet
standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu standartlar, yerel yönetimlerin
teknik ve mali yapıları temelinde ve ölçüsünde geliştirilebilir. AB’ye uyum süreci ile Türkiye’de önem
kazanan atık yönetimi çevre sektöründe uyumu en pahalı teknik altyapıyı gerektirmiştir. Belediyeler,
AB’ye uyum sürecinin bir gereği olarak, hizmet sundukları vatandaşlara, çevreye duyarlı bir atık
yönetimi hizmeti sağlama konusunda sorumludur. Ancak bu sorumluluğun tanımlanması ve
düzenlenmesi konusunda kendi kapasitelerinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar vardır.
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde atık yönetimini uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu
kapsamda çıkartılan Atık Yönetimi Yönetmeliği, birçok yönetmeliği birleştirmesinin yanı sıra aslında
uygulamanın gözden geçirilmesi anlamına da gelmiştir. Burada en önemli husus, ulusal mevzuatı
uygulayacak belediyelerin buna uyum kapasiteleri önemli olmaktadır. Türkiye’de özellikle toplanan
belediye atığı miktarının nüfusa uygun olarak arttığı, vahşi depolama oranın azaldığı, geri kazanım
oranının arttığı, düzenli depolama tesislerinin tüm ülkeye hizmet verecek şekilde teşkil edilmeye devam
ettiği ve düzenli depolama alanlarına giden miktarın azaldığı bilinmektedir. Bu iyileşmenin yanında, AB
ülkelerinde geri dönüşüm ve kazanım yüksek oranda gerçekleştiği için, bu ülkeler düzenli depolama
yaklaşımını terk ederek döngüsel ekonomiyi kurmayı hedeflemektedir.
Bunlara rağmen, büyükşehir belediyeleri atık yönetimi konusunda diğer belediyelere kıyasla daha
başarılıdır. Belediyelerin kapasite sorununun yanı sıra, teknik ve karmaşık olan yasal mevzuatı
uygulamalarını onlar açısından kolaylaştıracak bir sadeleştirme ihtiyacı açıktır. Özellikle AB ilke, hedef
ve amaçlarını özümsemiş bir belediye hizmeti ancak bu çerçevede belirlenen hizmet standartları ile
gerçekleştirilebilir.

9

Gürültü kirliliği konusunda ise ulusal mevzuat ile AB Müktesebatı tam uyumludur. Ancak bu uyum
neticesinde çevresel gürültü kirliliği politikasının yerelde uygulanabilir düşünülebilir. Sonuçta gürültü
kirliliği konusu Türkiye’de AB’den öğrenilmiştir. Ancak gerek gürültü eylem planları gerek gürültü
haritaları ilk kez yapıldıkları için uygulamadaki karşılığını görmek için henüz erkendir. Uygulamada
izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir.

Mali Kontrol
Raporda, belediyelerin 32 No’lu Mali Kontrol Faslının bir bileşeni olan Kamu İç Mali Kontrol (KİMK)
Müktesebatına uyumu konu edilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen KİMK Modeli esas
olarak kamu kaynaklarının etkin yönetilmesi suretiyle hedeflerin başarılmasına odaklanmaktadır.
KİMK Modeli; yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontrol, merkezi olmayan iç denetim ve
her iki alana ilişkin merkezi uyumlaştırma unsurlarından oluşmaktadır. Komisyon KİMK Modeliyle aday
ülkelere bir çerçeve sunmakla birlikte, bu konuda bir mevzuat öngörmemektedir. Bunun yerine,
uluslararası alanda genel kabul gören mali yönetim ve iç kontrol ilke ve standartlarını referans
göstermektedir.
Bu Modelde, merkeziyetçi yaklaşımın aksine, kamu idarelerinin yöneticileri kanun ve diğer
düzenlemelerle belirlenen temel hizmetlerin yanında, planlama, programlama, bütçeleme, uygulama,
kontrol, denetim, raporlama ve hesap verme sorumluluklarını da üstlenmektedir. Maliye Bakanlıkları
ise bu Modelde, uygulamadan çekilerek, düzenleme, koordinasyon, uyumlaştırma ve izleme
fonksiyonlarını üstlenmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday gösterilmesiyle birlikte Türk Hükümetleri tarafından kabul edilen AB
Müktesebatına Uyum Ulusal Programları kamu mali yönetim sistemimizin uluslararası standartlara
uyumlaştırılmasını da öngörmüştür. Bu çerçevede, 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kanunla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz, uluslararası
standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. Kanun mali
saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı gibi iyi mali
yönetim ilkelerini esas almaktadır.
Kanunda, kamu idarelerinin beş yıllık stratejik planlar hazırlayarak misyon, vizyon, temel amaç ve
hedeflerini belirlemeleri, performans programlarına dayalı bütçe hazırlamaları, harcama yetkisinin
operasyonel birim yöneticileri tarafından kullanılması, mali yönetim süreçleri ve sonuçları hakkında
kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi, faaliyetlerin hedefler doğrultusunda, etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesi için iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve tüm bu döngünün
denetlenerek üst yöneticiye raporlanması için iç denetim birimlerinin oluşturulması öngörülmektedir.
Üst yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve
sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticiler ile personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara
uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim
anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından sorumludurlar. Üst yöneticiler,
iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluklarını harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler
aracılığıyla yerine getirirler.
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LAR III Projesi kapsamında, belediyelerin mali yönetim ve iç kontrol sistem ve uygulamalarının Mali
Kontrol Faslı çerçevesinde incelenmesi de öngörülmüştür. Bu amaçla, başlangıçta konu ile ilgili
Müktesebat, uluslararası standartlar ve mevzuat incelenmiş, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, AB Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile görüşmeler yapılarak bu alanda merkezi
yönetim kuruluşlarının temel beklentileri ve yaklaşımları tespit edilmiş, daha sonra önceden belirlenen
14 il ve ilçe belediyesi ziyaret edilerek mali kontrol alanında görevli kilit aktörler ile yarı yapılandırılmış
sorular üzerinden yüz yüze görüşmeler yapılarak Müktesebat, uluslararası standartlar ve bunlarla
uyumlu mevzuatın belediyelerdeki yansımaları, geliştirilmesi gereken alanlar, karşılaşılan güçlükler ve
geliştirilen çözümler derlenmiştir. Bu suretle elde edilen bulgular Ankara’ya davet edilen belediye
temsilcileri ile bir çalıştayda tartışılarak teyit edilmiştir.
Söz konusu çalışmalar sonucunda elde edilen tespitlere göre, belediyelerde Avrupa Komisyonu
tarafından geliştirilen KİMK Modelinin gerekleri hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyinin oldukça sınırlı
olduğu değerlendirilmiştir. Belediye yöneticileri ve personelinin Müktesebat ile ilişki kurmaksızın
doğrudan merkezi idare tarafından yayımlanan mevzuatı takip ettikleri görülmüştür. Bu durumun,
mevzuatla öngörülen sistem ve araçların arka planında yatan amaçsal yorumdan ve işlevsellikten uzak
bir şekilde belediyeleri daha çok formel bir uyuma sürüklediği gözlenmiştir.
Ayrıca KİMK Modelinin en önemli unsuru olan yönetim sorumluluğu ve yetki devri ilkelerinin
içselleştirilmemesi nedeniyle bazı belediyelerde belediye başkanının uygulama süreçlerine müdahil
olduğu görülmüştür. Bu durumun belediye bünyesindeki kontrol ve denetim mekanizmalarının
belediye başkanının müdahil olduğu işlemleri de kontrol etmesi ve denetlemesi sonucunu doğurduğu,
belediye başkanına güvence vermek üzere konumlanmış olan kontrol ve denetim personelini belediye
başkanını karşısına alan bir konuma zorladığı değerlendirilmiştir.
Belediye hizmet birim yöneticilerinin stratejik plan, performans programı ve bütçede yer alan mali ve
mali olmayan hedeflere ne ölçüde ulaştıklarına ilişkin belediye başkanına dönemsel hesap verme
mekanizmalarının yeterli düzeyde geliştirilmediği görülmüştür.
Üst yönetici sıfatıyla belediye başkanlarının ve harcama yetkisi bulunan birim yöneticilerinin bütçe,
harcama, mali raporlama, iç kontrol, risk yönetimi, iç ve dış denetim ve benzeri konularda ihtiyaç
duydukları temel bilgileri edinmelerine güvence veren mekanizmaların geliştirilmediği görülmüştür.
Aynı şekilde, ihale, harcama, ön mali kontrol, muhasebe, iç kontrol ve risk yönetimi uygulamalarında
yer alan personele yönelik standart bir eğitim metodolojisinin geliştirilmediği tespit edilmiştir.
Birçok belediyede Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının hazırlandığı, ancak planlarda
yer verilen eylemlerin çoğu zaman ilgili standardı karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür. İç kontrolün
temel ilke ve standartları arasında yer almasına karşın, çoğu belediyede; kurumsal etik değerler ve
personel davranış kuralları, çıkar çakışması, hassas görevler, yolsuzluk bildirimi, görevler ayrılığı gibi
durumlar için prosedürler geliştirilmediği tespit edilmiştir.
Birçok belediyede ön mali kontrolün ödeme aşamasında yapılması nedeniyle son mali kontrol şeklinde
uygulandığı, bu uygulama sonucu mali karar ve işlemlerdeki mevzuata aykırılıklar geri çevrilemez
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aşamada tespit edildiğinden ön mali kontrolün önleyici işlevinden yeterince yararlanılamadığı tespit
edilmiştir.
Müktesebatta ve bununla uyumlu ulusal mevzuatta stratejik ve operasyonel hedeflere ulaşmayı
engelleyen risklerin yönetilmesine ilişkin bir risk metodolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması
öngörülmüş olmasına karşın çoğu belediyede bu yönde süreklilik arz eden bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
Bazı belediyelerde iç denetçi kadrosu bulunduğu halde atama yapılmadığı, iç denetçi bulunan bazı
belediyelerde ise yıllık iç denetim programlarının hazırlanmadığı/onaylanmadığı görülmüştür.
Raporda AB’nin KİMK Müktesebatı, AB Komisyonunun konuyla ilgili düzenlemeleri, AB’nin referans
gösterdiği genel kabul görmüş uluslararası standartlar, Müktesebata uyum kapsamında yürürlüğe
konulan ulusal mevzuat düzenlemeleri incelenerek belediyelerdeki mevcut işleyişle kıyaslanmış ve
uyumu güçlendirmeye yönelik önerilere yer verilmiştir.
Bu kapsamda geliştirilen önerilerden bazıları özet olarak aşağıda yer almaktadır:
‒

Belediye başkanları, etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin oluşturulmasını destekleyerek,
faaliyetlerin kurumsal hedeflere ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütüldüğüne
dair güvence sağlamalıdır.

‒

Belediye başkanları icrai görevleri birim yöneticilerine bırakarak belediyede yönetim
sorumluluğunu teşvik etmelidir.

‒

Belediye başkanları ve yöneticilerinin, göreve başlamalarını takip eden belirli bir süre içerisinde ve
daha sonra dönemsel olarak bütçe, mali yönetim, mali raporlama, iç kontrol, risk yönetimi, iç
denetim ve dış denetim alanlarında bilgilerinin güncellenmesine yönelik seminer programları
geliştirilmelidir. Bu amaçla belediye yöneticileri için bir El Kitabının hazırlanması da etkili bir
yöntem olacaktır.

‒

Büyükşehir belediyelerinde ve gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsili görevinin de mali hizmetler
birimlerine verildiği belediyelerde ayrı bir strateji geliştirme birimi oluşturularak kurumsal yönetim
kapsamındaki görevler bu birime verilmesi kurumsal kapasiteyi güçlendirecektir.

‒

Mali yönetim süreçlerinde görev alan personelin (mali hizmetler uzmanları, gerçekleştirme
görevlileri, ihale ve muayene kabul komisyonu üyeleri, muhasebe yetkilileri, vb.) mesleki
bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitim programları geliştirilmelidir.

‒

Büyükşehir belediyelerinin ve belli ölçeğin üstündeki belediyelerin hizmet birimlerinde mali işlem
süreçlerini yürütecek nitelik ve sayıda personel istihdam edilmesi mali yönetim kapasitesi
açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı sayısı
artırılması önerilmektedir.

‒

Birim faaliyet raporları birim yöneticilerinin belediye başkanına hesap verme aracı olarak
değerlendirilmeli ve bu fonksiyonu yerine getirecek bir yöntemle ve bizzat birim yöneticileri
tarafından belediye başkanına sunulması gerekmektedir.

‒

Her bir mali karar ve işlem için ayrı bir kontrol listesi oluşturulmalı ve kontrol sonuçları bu listede
işaretlenerek ödeme emri belgesi ekinde harcama yetkilisine sunulmalıdır.

‒

Mali karar ve işlemler üzerinde risk analizleri yapılarak, sadece yüksek riskli olanlar ön mali kontrol
amacıyla mali hizmetler birimine gönderilmelidir.
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‒

Harcama süreçleri alt süreçlere ayrılarak her bir önemli alt süreç için ayrı bir ön mali kontrol
tanımlanmalıdır.

‒

Özellikle hassas pozisyonda (şartname hazırlama, satın alma, gelir, muayene ve kabul, ruhsat ve
imtiyaz verme, vb.) görev yapan personelin karşılaşabileceği çıkar çatışması halleri tanımlanarak,
bu durumlarla karşılaşıldığı durumlarda takip edilecek yöntemler iç düzenlemelerle açıklanmalıdır.

‒

Belediyenin etik ilkeleri ile personel davranış kurallarını, aykırılıkların bildirilmesini ve
sonuçlandırılmasını açıklayan bir iç düzenleme yürürlüğe konulmalıdır.

‒

Her belediye bir risk yönetim stratejisi geliştirmeli ve uygun bir metodoloji takip edilerek stratejik
ve operasyonel riskler için kontrol faaliyetleri belirlenmelidir.

‒

Kadro tahsis edilen belediyeler yeterli sayıda iç denetçi atanması suretiyle, yıllık denetim
programları onaylanarak standartlara uygun iç denetim faaliyetinin etkinleştirilerek yürütülmesi
sağlanmalıdır.
– Özellikle hassas pozisyonda (şartname hazırlama, satın alma, gelir, muayene ve kabul, ruhsat ve
imtiyaz verme, vb.) görev yapan personelin karşılaşabileceği çıkar çatışması halleri tanımlanarak,
bu durumlarla karşılaşıldığı durumlarda takip edilecek yöntemler iç düzenlemelerle
açıklanmalıdır.
– Belediyenin etik ilkeleri ile personel davranış kurallarını, aykırılıkların bildirilmesini ve
sonuçlandırılmasını açıklayan bir iç düzenleme yürürlüğe konulmalıdır.
– Her belediye bir risk yönetim stratejisi geliştirmeli ve uygun bir metodoloji takip edilerek stratejik
ve operasyonel riskler için kontrol faaliyetleri belirlenmelidir.
– Kadro tahsis edilen belediyeler yeterli sayıda iç denetçi atamalı, yıllık denetim programları
onaylanarak standartlara uygun iç denetim faaliyetinin yürütülmesi sağlanmalıdır.
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1

GİRİŞ

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi’nin (Local Administration Reform Project) III. Aşaması, 20032013 yılları arasında aynı başlık altında yürütülmüş olan birinci ve ikinci aşamaların devamı
niteliğindedir. Türkiye’de yerel yönetimler alanındaki reformların uluslararası ilke ve standartlara
uygun bir şekilde olması için gerçekleştirilen bu proje, 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.
Program niteliğinde olan proje, üç bileşenden oluşmaktadır. Bu rapor projenin Etkili Yerel Hizmet
Sunumu başlıklı birinci bileşeninin bir çıktısı olarak tasarlanmıştır. Bu bileşenin amacı İçişleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mevzuat hazırlama süreçlerinde destek olmaktır. Buna ek olarak,
bileşen yerel yönetimlerdeki çeşitli düzey yöneticilere etkili yerel hizmet sunumu için destek olmayı
hedeflemektedir.
“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
bu rapor ile tamamlanmış yine uygulamaya yönelik bir El Kitabı da bu kapsamda 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 kaleme alınan
Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, seçilmiş dört alanda AB müktesebatı, ulusal mevzuat ve belediye
uygulamasını ele almaktadır.
AB hukuku çok-düzeyli bir yönetişim sistemini temsil etmektedir. Bu yönetişim sistemi, AB’nin kurucu
anlaşmaları ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında yer alan ve “Avrupa Birliği müktesebatı” olarak tabir
edilen kurallar bütünü aracılığıyla yönetilmektedir. Terim anlamı “Avrupa Birliği kazanım(lar)ı” olan AB
müktesebatı, birçok unsuru içermektedir. Bu unsurlar Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun resmi
sayfalarında tanımlandığı gibi şunlardır: “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
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eylemler; Topluluklar, Üye Devletler ile birlikte Topluluklar, AB tarafından veya AB faaliyetlerine ilişkin
Üye Devletlerin kendi aralarında imzaladıkları uluslararası sözleşmeler.”1
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” tabir edilen 35 ayrı bölümden
oluşmaktadır. AB her geçen gün yeni kurallar edindikçe bu fasıllar doğal olarak evrilmekte, içerikleri
açısından da genişlemektedir.
AB katılım sürecinde bir aday ülke olan ülkemizin, katılım müzakereleri sürecinde mevzuatının önemli
bir kısmını AB müktesebatına uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Müktesebata uyum süreci her
aday ülke için geniş çaplı bir toplumsal değişimi gerekmektedir. Bu değişim sürecinde aday ülkelerin
tüm idari düzeylerdeki kurumları hayati roller üstlenmektedir. AB’ye katılım için aday olan diğer ülkeler
gibi ülkemizin de ulusal ve yerel düzeyde kurumlarını ve bu kurumların idari kapasitesini AB standartları
düzeyine getirmesi gerekmektedir.
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 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 Karşılaştırmalı Değerlendirme
Raporu, AB müktesebatının yerel yönetimler tarafından ne kadar anlaşıldığını ve müktesebatın ne
kadar uyumlaştırıldığını merkezi seçilmiş dört fasıl üzerinden incelemektedir. Bu fasılların ve fasıllar
altında ele alınan konular merkezi kurumlarla, AB Başkanlığıyla, mevzuatı hazırlama süreci destek
grubu ve yerel yönetimler danışma grubu üyesi olan belediyelerle yapılan görüşmeler sonrasında
belirlenmiştir. Söz konusu fasıllar ve bu fasıllar kapsamında ele alınan konular aşağıda sırlanmaktadır:
-

1

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

https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-muzakereleri-720
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Bu rapor 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.
Çalışma sürecinde yürütülen programların hazırlanması, saha ziyaretleri dahil görüşmelerin
planlanması ve çalıştayların moderasyonu ile yazılan raporların 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 öde
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 2010
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 rapor nihai halini almıştır.
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2.1

AVRUPA BİRLİĞİ “FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ
SAĞLIĞI POLİTİKASI” MÜKTESEBATININ YERELLEŞTİRİLMESİNİN GETİRDİĞİ
ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş

LAR III, IPA fonları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (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 amaçlamaktadır.
Bu doküman 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 AB'nin “Gıda Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki Güvenliği” (Fasıl 12) müktesebatına göre belediyelerimizin hizmet kalitesi ve
hizmet verimliliği ilişkisine ve bu konuda alınabilecek politika tedbirlerine katkı vermek amacıyla
hazırlanmıştır.
Bu konuda yetki ve karar sahibi kurumlar ve belediyeler ile yapılan mülakatlardan, belediyelerin AB
gıda güvenliği müktesebatıyla ilgili kendi yetki ve sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerin yerine
getirilmesi ve hedeflere ulaşılmasında önemli ilerlemeler kaydettiği ve gıda güvenliğinin sağlanmasında
hizmet seviyesinin belirli bir düzeye ulaştığı görülmektedir.
Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak, gıda hijyeninin sağlanması, zararlı
organizmalar ve vektörler ile mücadele, hayvan sağlığı ve refahı ile hayvansal kökenli gıdaların
güvenliğinin sağlanması ve hayvan hastalıklarının önlenmesinde AB müktesebatına uygun olarak katkı
vermeye çalışmaktadırlar. Ancak belirli alanlardaki faaliyetlerin gözden geçirilmesi, kurumlar arası iş
birliğinin daha fazla güçlendirilmesi, yasal düzenlemelerin revize edilmesi ve kurumsal kapasitenin
artırılması sonucunda belediyelerin hizmet seviyesinde ve verimliliğinde artış sağlanacağı ve bir bütün
olarak gıda güvenliği standartlarımızın daha yüksek seviyelere çıkacağı düşünülmektedir.
Projenin genel hedefi, yerel yönetim reformu süreci içinde, yerel yönetimlerde AB gıda güvenliği
müktesebatına uyum durumunu tespit etmek ve kurumsal kapasiteyi artırmak suretiyle katılımcılığın
ve hizmet kalitesinin artırılmasıdır.
Yeni teknolojilerin gelişmesi ve dijital transformasyon, artan şehirleşme, değişen tüketici ihtiyaçları,
nüfus artışı, yetersiz beslenme ve açlık, kronik hastalıkların artması, artan gıda ihtiyacı ve rekabet, çevre
kirliliğinde artış, ekosistem hizmetlerinde bozulma, iklim değişikliği, globalleşme, tarım ve gıda
endüstrisindeki izlenebilirlik ihtiyacı, aniden ortaya çıkan zoonotik hastalıklar ve oluşan yeni iş
modellerinin etkisiyle dünya üzerinde gıda ve tarım ürünleri üretimi ve ticareti daha rekabetçi ve
kompleks hale gelmektedir. Bu durum, günümüzde insan sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik, kimyasal
ve fiziksel tehlikelerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını zorunlu kılmış ve günümüzde
gıda güvenliği kavramını ön plana çıkarmış bulunmaktadır.
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Çalışma kapsamında, Türkiye ile AB arasında yürütülmekte olan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı Politikası” (Fasıl 12) müktesebatı kapsamında yerel yönetim uygulamalarının ve mevcut
durumun analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için tavsiyelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amacın
gerçekleştirilmesi için önceden tespit edilen merkezi kurumlar, il ve ilçe teşkilatları ve yerel yönetimler
ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, 11 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da bir gün süren çalıştay
düzenlenmiş ve sonrasında bu rapor ile birlikte “Gıda Güvenliği Konusunda Kurumlar Arası İş Birliği
Rehberi” hazırlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışma kapsamında, AB gıda yasası, ilkeleri, vizyonu, hedefleri, EFSA’nın bakış açısı, FAO ve WHO
yaklaşımı, Codex Alimentarius, diğer ülkelerin gıda güvenliği politikaları, Türkiye’de 5996 sayılı yasa,
Türk Gıda Kodeksi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı talimatları ve faaliyetleri ile
belediyelere ait yasa ve yönetmelikler ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca yukarıda ifade edildiği üzere
Türkiye ile AB arasında yürütülmekte olan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası” (Fasıl
12) müktesebatının yerel yönetim uygulamaları ve mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla
önceden tespit edilen merkezi kurumlar, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bu
belediyelerin bulunduğu şehirlerdeki il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ziyaret edilerek yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve mevcut durum analiz edilip değerlendirilmiştir. Bu kurumlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
İçişleri Bakanlığı;
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
Tarım ve Orman Bakanlığı;
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı;
Sağlık Bakanlığı;
Türkiye Belediyeler Birliği;
14 belediye: Ankara BŞB, Konya BŞB, Eskişehir BŞB, Denizli BŞB, Manisa BŞB, İzmir BŞB,
Kahramanmaraş BŞB, Gaziantep BŞB, Polatlı, Burdur, Şahinbey/Gaziantep, Keçiören ve
Yenimahalle/Ankara ve Ardahan belediyeleri ve bulundukları il ve/veya ilçelerin Tarım ve Orman
Müdürlükleridir.

Ayrıca farklı il ve ilçe belediyeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ve ilgili kamu kurum yetkililerinin
katıldığı bir çalıştay düzenlenmiş ve belediyelerin AB gıda güvenliği müktesebatına uyumu, hizmet
kalitesi ve hizmet verimliliği analiz edilmiş, tartışılmış ve değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen literatür çalışmasında, yüz yüze görüşmelerde ve tam gün çalıştayda aşağıdaki konular
detaylı incelenmiş, analiz edilmiş ve sorulara yanıt verilmiştir:
1. AB gıda güvenliği politikası ve mevzuatı;
2. Belediyelerin AB gıda güvenliği mevzuatıyla ilgili yasal yetki ve sorumlulukları;
3. Belediyelerin kurumsal ve bireysel hizmet kapasitesini etkileyen iç dinamiklerin (kuvvetli ve zayıf
yönleri) ve dış dinamiklerin (olanaklar ve tehditler) analiz edilmesi;
4. Belediyelerin AB müktesebatı uygulamasındaki bilgi, deneyim ve kapasitesi;
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5. Belediyelerin yetki ve sorumluluklarını tanımlayan mevzuatlarda engelleyici veya destekleyici
hususların belirlenmesi;
6. Belediyelerin, AB müktesebatına ve uluslararası normlara uygun olarak, AB gıda güvenliği ilkelerini
başarı ile yerine getirmesi için operasyonel ve bireysel kapasitesi, hizmet kalitesi ve verimliliğinin
artması için yapılacak faaliyetlerin tavsiye edilmesi;
7. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların belediyelerden beklentileri;
8. Kurumlar arası iş birliğinin nasıl sağlanacağı;
9. Sorunların aşılması için gıda güvenliği konusunda kurumlar arası iş birliği rehberi hazırlama metodu,
içeriğinin belirlenmesi ve hazırlanmasıyla ilgili faaliyetlerin ele alınması.
Bu Rapor, AB’nin “Fasıl 12, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası” müktesebatının ve
gıda güvenliği politikasının temeli olan “çiftlikten sofraya” ilkesinin tüm aşamalarda sağlanması için,
belediyelerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları, karşılaştıkları sorunlar, riskler, fırsatlar, hizmet
kalitesi, değerlendirmeler ve bunların çözümüne yönelik uzman önerilerini sunmaktadır.

2.2

Gıda Güvenliğinin Kritik Önemi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “Güvenilir Gıdasız Gıda Güvencesi Olmaz” sloganıyla
gıda güvencesinin sağlanması için gıda güvenliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “Çiftlikten Tabağa, Güvenilir Gıda” temasıyla gıda güvenliğinin kritik
önemini belirtmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yeterli miktarda güvenilir ve besleyici gıdaya
erişim, yaşamı sürdürmenin ve sağlığı korumanın temel anahtarıdır. Son yıllarda tarım-gıda zincirinde,
gıda güvenliği konusunda yapılan tüm iyileştirmelere rağmen, küresel düzeyde gıda kaynaklı riskler ve
hastalıklar oldukça yüksek ve kabul edilemez seviyededir.
EFSA verilerine göre Avrupa Birliği’nde gıda kaynaklı zoonotik hastalıklar son derece yaygın görülmekte
ve küresel halk sağlığını tehdit etmektedir. En çok karşılaşılan hastalıklar, Campylobacter, Salmonella,
Yersinia, E. coli ve Listeria gibi mikroorganizmalardan kaynaklanmaktadır. EFSA, Avrupa Birliği’nde her
yıl 350.000'den fazla insanın gıda kaynaklı hastalığa yakalandığını ifade etmektedir.
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda brusellozis hastalığının yaygın görüldüğü ancak
ölüme yol açmadan tedavi edildiği görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) gerçekleştirdiği ve 2019 yılında yayımladığı
çalışmalara göre:
1. Güvenilir olmayan gıdaların yenilmesi sebebiyle az ve orta gelişmiş ülkelerde üretim kaybı 95 milyar
dolardır;
2. Çoğunluğunu düşük ve orta gelirli ülkelerin oluşturduğu yerlerde her yıl tahminen 700.000 kişi
antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir;
3. Zararlı bakteri, virüs, parazit veya kimyasal madde içeren güvensiz gıdalar, ishalden kansere kadar
200'den fazla hastalığa neden olmaktadır;
4. Her yıl küresel olarak, yaklaşık 600 milyon insan (dünyada yaklaşık 10 kişiden 1'i) güvenilir olmayan
gıdaları tükettikten sonra hastalanmakta ve 420.000 kişi ölmektedir. Ayrıca bu durum, 33 milyon
kişinin sağlıklı yaşamdan kopmasına neden olmaktadır;
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5. 5 yaş altı çocukların karşılaştığı hastalıkların % 40’nı, gıda kaynaklı hastalıklar oluşturmaktadır. Bu
nedenle her yıl 5 yaşın altında 125.000 çocuk hayatını kaybetmektedir;
6. İshal, kirli gıda kaynaklı en yaygın hastalıktır. İshal her yıl 550 milyon insanın hastalanmasına ve
230.000 kişinin ölümüne neden olmaktadır;
7. Araştırmalar göstermiştir ki, insanlardaki bulaşıcı hastalıkların % 75’i hayvanlardan veya hayvansal
ürünlerden bulaşan yani zoonotik kaynaklı hastalıklardan kaynaklanmaktadır;
8. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 200‘ü aşkın zoonoz vardır.
9. Son 10 yıl içerisinde yeni tanımlanan insan hastalıklarının (Batı Nil Virüsü gibi) yaklaşık %75‘ine
hayvanlar ya da hayvansal ürünler sebep olmuştur;
10. Gıda güvenliği, yeterli beslenme ve gıda güvencesi ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Güvenilir
olmayan gıdalar hastalık ve eksik beslenme döngüsü yaratırken, özellikle bebekleri, küçük çocukları,
yaşlıları ve hastaları daha fazla etkilemektedir;
11. Gıda kaynaklı hastalıklar, sağlık sistemlerini zorlayarak ve ulusal ekonomilere, ihracata, turizme ve
ticarete zarar vererek sosyo-ekonomik gelişimi engellemektedir;
12. Gıda tedarik zincirleri ithalat, ihracat ya da taşıma yoluyla birden fazla ulusal sınırı geçebilmektedir;
13. Hükümetler, üreticiler ve tüketiciler arasındaki yüksek iş birliği ve iletişim gıda güvenliğini
sağlamaya yardımcı olmaktadır;
14. Kirlenme, çiftlikten sofraya kadar olan tüm aşamalarda oluşabilir. Bu çerçevede, gıda güvenilirliğini
sağlamak için gıda yetiştiren, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak
sorumluluğu bulunmaktadır.
2.2.1

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Politikasına Bakış

Avrupa Birliği, gıda güvenliğini “Çiftlikten Sofraya Herkes için Güvenilir ve Sağlıklı Gıda” sloganıyla
sunmakta ve gıda güvenliğinin temel amacını, gıda tedarik süreçlerinden ve gıda kalitesinden
kaynaklanan gıda kökenli hastalık riskini azaltarak, tüketicilerin sağlığına ve refahına ve biyolojik,
fiziksel ve kimyasal çevrelerine zarar verilmemesi şeklinde belirtmektedir.
AB'nin gıda güvenliği politikası mevzuatı, yüksek standartlarda hayvan sağlığı ve refahını, bitki
güvenliğini, güvenli ve besleyici gıda ve yem kullanımını ve ayrıca gıdanın kaynağı, içeriği, etiketlenmesi
ve kullanımıyla ilgili şeffaf ve doğru bilgilerin sunulmasını garanti etmek amacıyla hazırlanmış ve
uygulamaya konulmuştur.
Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği politikası, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) ile uyumludur. Birleşmiş Milletler’e göre 7.7 milyar olan dünya nüfusu 2050
yılında 9.7 milyara ulaşacak ve gıda ihtiyacı % 70 oranında artacaktır. Bu nedenle tüm insanların
güvenilir ve besleyici gıdaya ulaşması kritik önem taşımaktadır. Bu durumda küresel olarak iki önemli
gıda faktörünün sağlanması gerektiği öne çıkmaktadır. Bunlar:
1. Gıda güvenliği: Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre gıda güvenliği, gıda üretim zincirindeki
kontaminasyonu ve enfeksiyonu önleyecek ve insan sağlığını destekleyecek şekilde gıda kalitesinin
ve bütünlüğünün korunmasını amaçlayan üretim, işleme, depolama ve hazırlanması işlemlerinin
tamamıdır.
2. Gıda güvencesi: FAO tarafından gıda güvencesi “tüm insanların her zaman, aktif ve sağlıklı bir yaşam
için beslenme ihtiyaçlarını ve beslenme tercihlerini yeterli, güvenilir ve besleyici gıda ile
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karşılamaları için fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak ulaşabilme imkanlarına sahip olma durumu”
olarak tanımlanmaktadır.
AB, genel gıda güvenliği ilkelerini ve gıda güvenliği prosedürlerini tanımlayıp, 2002 yılında Genel Gıda
Mevzuatını “(EC) No 178/2002” yürürlüğe koymuştur.
AB’nin gıda yasası “(EC) No 178/2002” ve politikası üye devletler tarafından uygulanması zorunlu olan
şu temel prensiplere dayanmaktadır:
1. Halk sağlığının, bitki sağlığının ve hayvan sağlığı ve refahının korunması;
2. Gıda güvenliği, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin tüm aşamalarında en üst seviyede
sağlanmalıdır;
3. Risk analizi sadece bilimsel kanıtlara göre yapılmalı ve halk sağlığı, çevre, sosyo-ekonomik ve diğer
etkiler göz önüne alınmalıdır. Risk analizi uygulaması; risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk
iletişimi uygulamalarını içermelidir;
4. Tarım-gıda zincirindeki tüm aktörler için sorumluluklar açık ve net olarak tanımlanmış olmalıdır.
Faaliyette bulunan tüm gıda, yem işletmeleri ve diğer üreticiler ürettikleri, işledikleri, dağıtımını
yaptıkları veya ithal ettikleri tüm gıdaların gıda güvenliğinden sorumludur;
5. Tüm gıda ürünlerinde izlenebilirlik sağlanmalıdır;
6. Riskli durumlarda işletmeler ve diğer paydaşlar ihtiyati tedbirleri almak ve yetkilileri haberdar
etmek zorundadır;
7. Vatandaşlar kamu kuruluşlarından doğru ve şeffaf bilgi alma hakkına sahiptir. Gıda ve yem hakkında
doğru ve net bilgiler verilmelidir;
8. Tarım-gıda zincirinin güvenliği sıkı ve düzenli kontrol edilmelidir. İnsan sağlığına risk oluşturabilecek
hormonlar, kimyasal kalıntılar, toksinler, bakteri ve viral bulaşma, kapsamlı hijyen durumu,
etiketleme, doğru soğutma, hayvan ve bitki sağlığı koşulları, hayvan refahı, taklit ve tağşiş, alerjen
ve diğer bulaşanların kontrolü yapılmalıdır;
9. Gıda güvenliğinin tesis edilmesi için gerekli eğitim ve öğretim yapılmalıdır;
10. Gıda güvenliğinin sağlanması için tüm önlemler alınmalıdır.
AB’de gıda güvenliğinden sorumlu 3 kurumsal yapı vardır. Bunlar:
1. DG-SANTE (Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü): AB'nin gıda
güvenliği ve sağlık konusundaki politikasından ve ilgili yasaların uygulanmasının izlenmesinden
sorumludur;
2. FVO2 (Gıda ve Veterinerlik Ofisi): Tarımsal ürünlerin AB’de satışa sunulabilmeleri için taşımaları
gereken teknik standartların sağlanmasını ve kontrol sistemlerinin etkinliğini denetler;
3. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi): AB’nin gıda ve yemle ilgili risk analizlerini yürütür ve
bağımsız bilimsel tavsiyelerde bulunur.
AB tarafından 2002 yılında “(EC) 178/2002” sayılı “Genel Gıda Kanunu” hükümleri uyarınca kurulan
EFSA’nın faaliyet alanları, “çiftlikten sofraya” anlayışı kapsamında bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı,
çevresel etkiler, taşıma ve depolama, gıda üretimi ve inovasyon, etiketleme ve tüketicilerin
2

2016 yılından itibaren Gıda ve Veterinerlik Ofisi’nin görevleri DG SANTE altındaki denetim birimi tarafından
yürütülmektedir.
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bilgilendirilmesi (sağlık beyanları dahil), gıda tüketimi olmak üzere tüm gıda zinciriyle ilgili risk analizi
yapmak ve bilimsel tavsiyelerde bulunmak şeklinde tanımlanmaktadır. Bunlar:
1. Hayvan yemlerinde kullanılan katkı maddeleri, ürünler veya maddeler;
2. Hayvan sağlığı ve hayvan refahı;
3. Bovine spongiform encephalopathy (BSE) - Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) ile
ilişkili riskler dahil olmak üzere biyolojik tehlikeler;
4. Gıda zincirindeki bulaşanlar;
5. Diyetetik ürünler, yeni gıdalar, beslenme ve gıda alerjileri;
6. Gıda katkı maddeleri ve gıdalara eklenen aroma vericiler;
7. Gıda ile temas eden malzemeler, enzimler, tatlandırıcılar ve işlem yardımcıları;
8. Genetiği değiştirilmiş organizmalar;
9. Bitki sağlığı;
10. Bitki koruma ürünleri ve kalıntıları.
2.2.2

Türkiye Gıda Güvenliği Politikasına Genel Bakış

Türkiye AB’de olduğu gibi gıda güvenliğinin tüm ülke düzeyinde sağlanması için gerekli önlemleri alıp
uygulamaktadır. Yaptığımız görüşmelerde yetkililer, Türkiye’nin, 82 milyonu aşan nüfusu, 40 milyonu
aşkın turisti ve büyük tarımsal üretimi sebebiyle gıda güvenliğine büyük önem vermekte olduğunu ve
uluslararası gıda güvenliği standartlarının (FAO/WHO Codex Alimentarius ve AB) Türkiye’de başarı ile
uygulandığı yönünde görüşler beyan etmişlerdir.
AB ile Türkiye arasında “Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası” faslı, 30 Haziran
2010 tarihinde İspanya Dönem Başkanlığı’nda Brüksel’de gerçekleştirilen 9. Türkiye-AB Katılım
Konferansında müzakereye açılmıştır.
Türkiye, AB gıda güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, 13 Haziran 2010 tarihinde yayımlanan 5996
sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile uyumlaştırmış ve Avrupa Birliği’nin
“çiftlikten sofraya” gıda güvenliği yaklaşımını AB ile uyumlu olarak uygulamayı teyit etmiştir. Bu
nedenle Türkiye’de gıda güvenliği mevzuatı, AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyumludur. Gıda güvenliği
mevzuatımızın uygulamasında, altyapı eksiklerinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşansa da genel
olarak tatmin edici bir seviyede olduğu yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir.
Türkiye’de 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun uygulamasından
Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, EFSA benzeri bir rol üstlenerek, hayvan sağlığı ve refahı, bitki
sağlığı, yem ve gıda güvenilirliği konularında bilimsel esaslara dayalı risk değerlendirmesi yapmakta,
veri toplamakta, analiz etmekte ve tavsiye niteliğinde bilimsel görüş bildirmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı GKGM Gıda İşletmeleri ve Kodeks Dairesi Başkanlığı, AB’nin gıda güvenliğine
ilişkin müktesebatını takip ederek ulusal mevzuata aktarılması çalışmalarını yürütmektedir. Bu
kapsamda 12 nolu Faslın müzakerelere açıldığı tarihten bu yana, AB müktesebatına uyum amacıyla,
250’nin üzerinde ikincil düzenleme yürürlüğe girmiştir.
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2.3
2.3.1

AB Müktesebatı, Belediyelerin Konumu ve Mevcut Duruma Genel Bakış
AB Ülkelerinde Belediyelerin Gıda Güvenliğindeki Rolü

AB müktesebatı her ülkede gıda güvenliği konusundaki yapılanmayı iç hukuka bırakmaktadır. Bu
nedenle belediyelerin rolünün AB müktesebatı açısından net bir biçimde belirlenmesinin mümkün
olmadığı anlaşılmaktadır. AB bu konuda gıda güvenliği mevzuatının tam olarak uygulanması gerektiğini
belirtmiş, ancak AB mevzuatının uygulanmasından hangi kurumların sorumlu olacağı hususunu üye
ülkelere bırakmıştır. Dolayısıyla yetki ve sorumluluk ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yetkili kurumlar
AB gıda güvenliği mevzuatını uygulamakla yükümlüdürler.
2.3.2

Türkiye’de Belediyelerin Gıda Güvenliğindeki Rolü

Türkiye’de belediyeler gıda güvenliğinin sağlanmasından doğrudan sorumlu değildir. Bu alandaki tüm
sorumluluk ve uygulama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve kısmen Sağlık Bakanlığı’na aittir.
Bununla beraber, AB genel gıda yasasına büyük ölçüde uyumlu olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belediyelerin doğrudan yönetim ve uygulama yetkileri
olmamakla beraber, sorumlu oldukları kanun ve yönetmelikler kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığı’nın gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yönetmeliklerinin uygulanmasında ve uygun
olmayan tarım-gıda ürünlerinin ve/veya gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilecek risk unsurlarının
engellenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı etki edecek etkenlerin
uygulanması konularında, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kurumlara destek
verecekleri ifade edilmektedir.
Bu nedenle belediyeler, AB gıda güvenliği prensipleriyle eşdeğer ve uyumlu olan 5996 sayılı Kanunun
uygulanmasından doğrudan sorumlu olmasalar da dolaylı olarak destek vermek ve Türkiye’de gıda
güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmakla görevlendirilmişlerdir.
2.3.2.1 Belediyelerde AB Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Uygulamaları
Avrupa Birliği gıda güvenliği müktesebatı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle ziyaret edilen
büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde
yapılan yüz yüze görüşmeler ve 11 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen çalıştayda elde edilen bilgiler AB
gıda güvenliği müktesebatı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda AB gıda
güvenliği genel ilkeleri çerçevesinde gıda güvenliğinin sağlanmasında belediyelerin doğrudan veya
dolaylı olarak yer aldıkları veya yer almadıkları uygulamalar ve mevcut durum aşağıda açıklanmıştır.
2.3.2.2 Gıda Güvenliği Prensiplerinin İlke Bazında Belediyelerde Uygulanma Durumu
Alınacak Önlemlerle İlgili Risk Analizi ve Bilimsel Tavsiyelerin Yapılması
a) AB müktesebatına göre Avrupa Birliği’nde EFSA bu konuda yetkilidir.
b) Türkiye’de alınacak önlemlerle ilgili risk analizi, kriz yönetimi ve bilimsel tavsiyeler AB’ye uyumlu
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı GKGM yetkisindedir.
c) Ayrıca halk sağlığını ilgilendiren gıda kaynaklı hastalık risklerinin analizi ve bilimsel tavsiyelerin
yapılması konularında Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumluluk sahibidir.
d) Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, AB, WHO/FAO ile risk analizi ve bilimsel tavsiyelerle
ilgili iletişim ve koordinasyon halindedir.
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e) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
f) Belediyeler AB müktesebatına uyumla ilgili risk analizi konusunda genel bilgiye sahiptir.
Gıda Zincirindeki Tüm Aşamaların Sıkı Denetim ve Kontrollerin Yapılması
a) AB müktesebatına göre gıda zincirinin tüm aşamaları kontrol altında olmalı ve tüm ürünler kontrol
edilmeli, analize tabi tutulmalı, standartlara uymalı ve denetlenmelidir.
b) Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ve içme sularında ise
Sağlık Bakanlığı’ndadır.
c) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
d) Ancak ilgili bakanlıklardan talep geldiği takdirde gerekli desteği vermek ve bulundukları yerlerde
tarım ve hayvancılığı geliştirmek durumundadırlar.
e) Belediyelerin AB müktesebatıyla ilgili bilgi düzeyleri tam olmasa da iyi sayılabilecek bir seviyededir.
Gıda Katkı Maddeleri ve Gıdalara Eklenen Aroma Vericiler
a) AB müktesebatına göre gıda katkı maddeleri gıdanın hazırlanması veya depolanması sırasında
teknolojik bir amaç doğrultusunda ilave edilen maddelerdir. Böylece gıda içeriğinin bir bileşeni olur ve
gıdaya belirli bir özellik kazandırır. Gıda katkı maddeleri, belirli teknolojik fonksiyonları yerine getirmek
amacıyla üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıda
maddelerine eklenir. Tek başına gıda olarak tüketilmez. Genel olarak renklendirme, tatlandırma veya
yiyeceklerin korunmasına yardımcı olurlar. Tüm gıda katkı maddeleri bir E numarası ile tanımlanır. Gıda
ürün etiketlerinde gıda katkı maddeleri beyan edilir.
Gıda katkı maddeleri için günlük kabul edilebilir alım miktarı (Acceptable Daily Intake (ADI)) insanların
kayda değer sağlık riski olmadan, yaşamları boyunca günlük olarak tüketebilecekleri madde miktarını
gösterir. Kilogram olarak vücut ağırlığına göre bir günde ne kadar tüketebileceği şeklinde ifade edilir
(mg/kg/gün). En çok kullanılan gıda katkı maddeleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antioksidanlar;
Renklendiriciler (doğal ve sentetik);
Emulgatörler;
Jelleşme ajanları ve kıvam vericiler;
Koruyucular;
Tatlandırıcılar.

b) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları yoktur.
c) Yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır.
d) Yapılan saha çalışmalarında ve çalıştay analizlerinde Belediyelerin katkı maddeleri ve
tatlandırıcılarla ilgili AB müktesebatı hakkında kısmen bilgi sahibi oldukları izlenimi edinilmiştir.
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
a) AB müktesebatına göre gıda ile temas eden maddelerin gıda ürününe bulaşıp insan ve hayvan
sağlığını ve çevreyi negatif olarak etkilememesi hedeflenmiştir. Özet olarak bu maddeler:
1. Gıda nakliyesinde kullanılan kaplar;
2. Gıda işleme makineleri;
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3. Gıda paketleme malzemeleri;
4. Mutfak eşyası ve sofra takımı.
b) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere ilişkin Yönetmelik ilgili AB müktesebatına uyumlu olup,
Yönetmeliğin uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Yapılan saha çalışmalarında ve çalıştay analizlerinde Belediyelerin gıda ile temas eden madde ve
malzemeler ile ilgili AB müktesebatı hakkında kısmen bilgi sahibi oldukları izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Yem Katkı Maddelerinin, Bitki ve Veterinerlik Ürün Kalıntılarının Sınırlandırılması
a) AB müktesebatına göre hayvan yemi katkı maddeleri, veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünlerinin
piyasaya sunulmadan önce insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı güvenilir olduğunun
kanıtlanması, maksimum izin verilen seviyenin tespiti ve onayı, bilimsel değerlendirme yapılması
ve/veya buna göre kullanımının düzenlenmesi zorunludur.
b) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları yoktur.
c) Yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır.
d) Yapılan saha çalışmalarında ve çalıştay analizlerinde Belediyelerin yem katkı maddelerinin, bitki
koruma ürünleri ve veteriner tıbbi ürün kalıntılarının sınırlandırılması ile ilgili AB müktesebatı
hakkında kısmen bilgi sahibi oldukları izlenimi edinilmiştir.
Gıda Hijyeninin Sağlanması
a) AB gıda güvenliği müktesebatı: Gıda hijyeni, üretimden tüketime gıda güvenliğini sağlamak için
gerekli şartlar ve önlemlerdir. AB müktesebatı gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması dahil
üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken genel
hijyen kuralları ile sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları tanımlamıştır. Gıdalar kesim, avlama,
hasat, işleme, depolama, dağıtım, taşıma ve hazırlık aşamasında herhangi bir noktada kontamine
olabilir. Yeterli gıda hijyeni eksikliği, gıda kaynaklı hastalıklara ve tüketicinin ölümüne neden
olabilir. AB’nin gıda hijyeniyle ilgili uygulanması zorunlu olan temel prensipleri şunlardır:
1. Gıda güvenliğinin sağlanmasından gıda işletmecisi sorumludur;
2. Gıda güvenliği birincil üretimden itibaren gıda zincirinin tüm aşamalarında sağlanmalıdır;
3. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ilkelerine dayalı prosedürler uygulanmalıdır;
4. Belirli gıda kategorilerine özel temel gıda hijyeni şartları uygulanmalıdır;
5. Gıda işletmelerinin kayıt veya onayı yapılmalıdır;
6. İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) ve/veya HACCP ilkelerinin gıda zincirinin
her aşamasında uygulanması için gerekli rehber ve prosedürler hazırlanmalıdır;
7. Uzak bölgelerde veya kırsal kesimde üretilen gıdalar ve geleneksel ürünler için gıda güvenliğine
uygun olmak şartıyla yasal esneklik sağlanmalıdır.
b) Belediyelerde AB gıda hijyeni mevzuatı kapsamındaki temel ilkelere uyum durumu:
1. Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları yoktur;
2. Yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır;
3. Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını yeterince bildikleri izlenimi edinilmiştir;
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4. Belediyeler Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Yönetmeliğinden gelen yetkilerini kullanarak GSM ruhsatı
verdikleri işletmelerde denetimler gerçekleştirmektedir.
Gıda Güvenliği ile İlgili Biyolojik Tehlikelerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) 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:
1. Bakteriler;
2. Virüsler;
3. Parazitler;
4. Prion gibi diğer biyolojik tehlikeler.
b) AB müktesebatında tüketicilerin, halk sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla biyolojik
tehlikelerle ilgili olarak, gıda zinciri aşamalarının tümünde uygulanacak usul ve esasları belirlenmiştir.
c) Bu konuda yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndadır.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları yoktur. Ancak biyolojik tehlikelerin
önlenmesinden dolaylı olarak sorumludurlar.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelen taleplere destek vermektedirler.
f) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
Gıda Güvenliği ile İlgili Kimyasal Tehlikelerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre kimyasal bulaşı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar:
1. Çevre (hava, toprak, su);
2. Aşırı kimyasal kullanımı (pestisitler, veteriner ilaçları, diğer);
3. Üretim süreçleri;
4. Gıda katkı maddelerinin eklenmesi.
Gıda endüstrisinde karşılaşılan önemli kimyasal tehlikelerden bazıları şunlardır:
1. Mikotoksinler;
2. Doğal toksinler;
3. Deniz toksinleri;
4. Çevresel Kirleticiler;
5. Gıda katkı maddeleri;
6. Proses kaynaklı kimyasallar;
7. Pestisitler/Bitki koruma ürünleri;
8. Veteriner ilaç kalıntıları.
b) AB müktesebatı tüketicilerin, halk sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kimyasal tehlikelerle
ilgili olarak, gıda zinciri aşamalarının tümünde uygulanacak usul ve esasları belirlemiş ve kontrolünü
zorunlu kılmıştır.
c) Bu konuda yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndadır.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları yoktur. Kimyasal tehlikelerin
önlenmesinden dolaylı olarak sorumludurlar.
e) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
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Gıda Güvenliği ile İlgili Kimyasal Kirleticilerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre kimyasal kirleticiler; gıdanın üretim, işleme, hazırlık, paketleme, dağıtım veya
hava, su, toprak gibi çevresel kontaminasyon neticesinde gıda içinde isteğimiz dışında bulaşan
kirleticiler olarak tanımlanmıştır.
Tüketici güvenliğine etkisi: Gıda maddelerindeki bulaşan seviyesi genel olarak çok düşük ve zararsızdır.
Ancak bazı bulaşanlar zehirlenmeye yol açabilir veya uzun vadede yığılma yaparak insan ve hayvan
sağlığına zarar verebilir. Aşağıda kimyasal kirleticiler ile ilgili detaylar verilmiştir:
1. Doğal Toksinler: Yabancı ot ve planktonları da içeren bitkiler, alglar ve funguslar tarafından üretilir;
2. Çevresel Bulaşanlar: Havada, suda veya toprakta olan endüstriyel ve evsel kimyasal maddelerdir;
3. Proses Bulaşanları: Gıda işlemesi sürecinde oluşan bulaşanlardır;
4. Metal ve İnorganik Maddeler: Kurşun, civa, nitrat ve florür gibi maddeleri içerir;
5. Diğerleri: Yasal olmayan veteriner ilaç kalıntıları gibi maddeler.
b) Tüketicilerin, halk sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla AB müktesebatı kimyasal kirleticilerle
ilgili olarak, gıda zinciri aşamalarının tümünde uygulanacak usul ve esasları belirlemiş ve kontrolünü
zorunlu kılmıştır.
c) Bu konuda yetki ve sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndadır.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları yoktur. Bu tehlikelerin önlenmesinde
dolaylı olarak katkıda bulunmaktadırlar.
e) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
f) Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek taleplerde destek vermekle yükümlüdürler.
Pestisitlerin Güvenli Kullanımının Sağlanması
a) AB mevzuatına göre pestisit, zararlı organizmaların veya hastalıkların önlenmesinde, ortadan
kaldırılmasında veya kontrol edilmesinde kullanılır. Pestisit, teknolojik yöntemler ile elde edilenler dahil
olmak üzere bir organizma veya maddedir. Haşerelerin veya zararlıların (pest) etkilerini azaltmak veya
kontrol etmek, yok etmek, uzaklaştırmak veya bir zararlıyı çekmek için kullanılır. Burada zararlı (pest)
olarak addedilen ve doğrudan veya dolaylı olarak zarar ve ziyana yol açan bir hayvan, bitki veya diğer
bir organizma söz konusudur.
Pestisitler gıda zincirinde birikme yapabilir ve çevreyi kirletebilir.
AB müktesebatı tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli
gıdalarda maksimum pestisit kalıntı limitlerini ilgili yönetmeliklerde düzenlemiş ve kontrollü bir şekilde
uygulanmasını zorunlu kılmıştır.
AB müktesebatına göre pestisitler aktif oldukları etken maddeye göre sınıflandırılır:
1. İnsektisitler: Böcek öldürücüler (karıncalar, böcekler, tırtıllar, hamam böcekleri, sivrisinekler, vb.);
2. Fungisitler: Mantar öldürücüler (bitkisel hastalık mantarları, diğer mantar cinsleri, vb.);
3. Herbisitler: Ot öldürücüler (yabani otlar, bitkiler, yosunlar);
4. Akarisitler: Akar öldürücüler (keneler, halı böcekleri, toz böcekleri, vb.);
5. Nematitler: Nematodlar, toprakta bulunan segmentsiz kurtlar;
6. Mollususitler: Yumuşakça öldürücüler;
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7. Rodentisitler: Fare öldürücüler, kemirici öldürücüler;
8. Büyüme düzenleyicileri: Böcek veya bitkilerin büyümelerini geciktirenler veya hızlandıranlar;
9. Biyositler: Organizma öldürücüler; zararlılar (böcekler, sıçanlar veya fareler) ve mikroorganizmalara
(bakteri, virüs, küf) karşı;
10.Pisisitler: Balık öldürücüler;
11.Avisitler: Kuş Öldürücüler.
b) Pestisitlere ilişkin ulusal mevzuat, ilgili AB müktesebatına uyumlu olup, mevzuatın uygulanmasından
Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla beraber, Tarım ve Orman
Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla ve bulundukları yerleşim yerlerinde zararlıların ve
vektörlerin çoğalmasını ve halk sağlığı sorunlarına yol açmasını önlemekle yükümlüdürler.
Mikotoksinlerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre mikotoksinler tarımsal ürünlerde, üretim sürecinde ve depolamada
funguslar tarafından üretilen ve insanlara ve hayvanlara toksik etki yapabilen doğal toksinlerdir.
Çevremizde çok sayıda mikotoksin bulunur. İnsanlarda ve hayvanlarda sağlık sorunlarına yol açan en
önemli mikotoksinler şunlardır:
1. Aflatoksin;
2. Deoksinivalenol (DON veya vomitoksin);
3. Okratoksin;
4. Fumonisin;
5. Patulin.
Mikotoksin üreten en önemli funguslar; Aspergillus, Penisillium, Alternaria ve Fusarium türleridir.
Uygun nemli ortamları severler. Mikotoksinler içerisinde insan ve hayvan metabolizması üzerinde en
etkili olanlar Aflatoksin (B1,B2,G1,G2), Aflatoksin M1, Okratoksin A, Trikotesenler ve Fumonisinlerdir.
b) Mikotoksinlere ilişkin ulusal mevzuat AB mevzuatı ile uyumlu olup, mevzuatın uygulanmasından
Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
e) Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.
Doğal Toksinlerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre doğal toksinler, bitkilerin, fungusların ve algların belirli koşullara veya stres
faktörlerine karşı cevap olarak ürettikleri biyokimyasal bileşiklerdir. Bunlar:
1. Glikoalkaloidler: Patates, glikoalkaloid denilen doğal toksinler içerebilir. Bu toksinler patateslerde UV
ışığı ve hasara karşı bir tepki olarak ortaya çıkar ve pişirmekle zararsız hale getirilemez. Toksik
konsantrasyon en çok kabukta ve yeşil renkte görülür. Glikoalkaloidler tüketildiğinde ağızda yanma,
ishal, şiddetli mide ağrısı, kusma ve mide-bağırsak tahrişi gibi akut toksik etkilere yol açabilir. Nadiren
ölüme sebep olabilir;
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2. Diğer doğal toksinler: Lahana, karnabahar, brokoli, hardal ve şalgam’da guatrojen; fasulyede lectin
ve diğerleri.
b) Doğal toksinlere ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
d) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatını bilmemektedirler.
Deniz Toksinlerinin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre deniz toksinleri, bazı durumlarda balık ve kabuklu deniz hayvanlarında
biriken bir grup toksindir. Deniz toksinleri, çürüme/ayrışma yoluyla ve bazı mikroskopik deniz alglarının
(fitoplanktonlar) balık ve deniz kabukluları tarafından yenilmesi neticesinde vücutlarında birikmesiyle
oluşur. Deniz ürünlerinin tüketiminden sonra intoksikasyon veya toksi-enfeksiyonlar şeklinde
zehirlenme olarak ortaya çıkar:
Deniz Toksinleri ve Yol Açtığı Hastalıklar
Hastalık

Toksin

Paralitik
kabuklu Saksitoksin
zehirlenmesi (PSP)
Amnezik
kabuklu su Domoik asit
ürünü zehirlenmesi (ASP)
Ciguatera zehirlenmesi
Ciguatoksin
Diyaretik kabuklu su
ürünü zehirlenmesi (DSP)
Tetrodotoksin zehirlenmesi

Okadaik asit
Tetrodoksin

Nörotoksik
kabuklu su Brevetoksin
ürünü zehirlenmesi

Deniz ürünü
İstiridye, deniz tarağı, midye, cockles, whelks
Çift kabuklu yumuşakça sınıfı deniz canlıları,
istiridye, midye, deniz tarağı
Barracuda, amberjack, kırmızı balık, orfoz gibi
tropik balıklar
Kabuklu deniz canlıları, istiridye, midye
Kirpi balığı, Kaliforniya semenderi, papağan
balığı, ahtapot, deniz yıldızı, melek balığı,
xanthid yengeç
İstiridye, midye, deniz tarağı

Kaynak: Avrupa Komisyonu Gıda Kaynaklı Hastalıklar, EFSA, FAO, CFIA.

b) Deniz toksinlerine ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatını bilmemektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Çevresel Bulaşanların Teşhisi ve Önlenmesi
a) İnsan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ya da doğal yollardan oluşup çevreye ve oradan gıdalara
bulaşan kimyasal maddelerdir. Bazı çevresel bulaşanlar:
1. Kurşun;
2. Arsenik;
3. Kadmiyum;
4. Civa;
5. Bromatlar;
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6. Dioksinler;
7. Furanlar;
8. Poliklorlu bifeniller (PCB'ler).
b) Çevresel bulaşanlara ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı
sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda kısmi yetki ve sorumlulukları (içme suları) bulunmaktadır.
Gıdaların İşlenmesi Sırasında Oluşan Diğer Kimyasalların Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre bazı gıdalar işlem gördüğünde veya depolandığında, gıdanın doğal yapısında
bulunan bazı gıda bileşenleri istenmeyen kimyasal maddelere dönüşebilir. Bazı durumlarda ise gıda
katkı maddesi olarak ilave edilen madde, gıdanın yapısındaki diğer bileşen ile reaksiyona girerek
istenmeyen maddeleri oluşturabilir. Bu nedenle gıda üretim ve depolama işlemleri gözden geçirilip
istenmeyen kimyasal maddelerin miktarı azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Gıdaların işlenmesi
sırasında oluşan kimyasal maddelere örnekler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akrilamid;
Etil karbamat;
Benzen;
Kloropropanoller;
Heterosiklik aromatik hidrokarbonlar;
Nitrozaminler;
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH);
Semikarbazidler.

b) Gıdaların İşlenmesi Sırasında Oluşan Diğer Kimyasallara ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından
Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatını bilmemektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Veteriner İlaç Kalıntılarının Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre veteriner ilaçları, gıda üreten hayvanlarda hayvan hastalıklarını kontrol
etmek ve/veya önlemek için kullanılır. Yönetmeliklere ve reçeteye uygunsuz kullanıldığında veya
hayvanın kesiminden önce verilen ilacın uzaklaşma süresine uyulmaması durumunda, bu ilaçlar
tüketilen besinlerde kalıntı olarak ortaya çıkar. Bu kalıntılar ilacın kendisi veya metabolitleri şeklinde
olur ve tüketici açısından zararlı olarak nitelendirilebilir. Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner
ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri ile ilgili bilgiler
ve uyulması gereken kurallar yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği 1981 yılında 81/602/EEC
sayılı direktifi ile çiftlik hayvanlarında büyümeyi teşvik etmek için hormonal etkisi olan maddelerin
kullanımı yasaklanmıştır. Bu maddelere ilişkin örnekler:
1. Oestradiol 17ß;
2. Testosteron;
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3.
4.
5.
6.

Progesteron;
Zeranol;
Trenbolon asetat;
Melengestrol asetatı (MGA).

b) Veteriner ilaç kalıntılarına ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı
sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki AB mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Fiziksel ve Yabancı Madde Tehlikelerinin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre bu maddeler gıdaya dışarıdan karışan ve gerçekte içeriğinde olmaması
gereken yabancı fiziksel materyalleri kapsar. Bakteriler ve yan ürünleri olan toksinler, virüsler ve
parazitler dışında gıdaya bulaşan diğer yabancı ve genelde toksik olmayan fiziksel maddeleri içerir. Cam
kırıkları, taş, toprak, metal parçaları, saç, tüy, plastik, kemik, kâğıt, tahta, tırnak, sigara külü, sinek,
böcek, makine yağı, mücevher, mineral kristalleri ve radyoaktivite gibi yabancı maddeler fiziksel
tehlikelerdir. Bunlar çiftlikten sofraya gıda üretim zincirinin hammadde elde edilmesi, üretim, saklama,
paketleme, taşıma veya tüketim aşamalarında çevreden gıdalara bulaşabilir veya hileyle eklenebilir. Bir
diğer fiziksel tehlike de radyasyondur. Radyasyon insanların derisi veya gözlerine zarar verebilen veya
kansere neden olabilen fiziksel bir tehlikedir. Gıda zincirinde iyi üretim uygulamaları ve HACCP
uygulamasıyla fiziksel tehlikeler ve yabancı madde bulaşması önlenebilir.
b) Fiziksel tehlikelere ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını bilmekte oldukları anlaşılmıştır.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Alerjik Tehlikelerin Teşhisi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre gıda alerjenleri tipik olarak gıdalarda veya bunların türevlerinde bulunan ve
tüketicilerde anormal immün tepkilere neden olan doğal proteinlerdir. Alerjenik tehlike, aynı zamanda
gıda ürününün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması sırasında istenmeden ürünün
formülasyonunda olmasa dahi dışarıdan çapraz bulaşma yoluyla da bulaşabilir. Bu nedenle, Avrupa
Birliği ve Birleşmiş Milletler gıda mevzuatları gıda zinciri proses (işleme) aşamalarında, GMP (iyi üretim
uygulamaları) ve HACCP (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları) prensiplerinin uygulanmasını şart
koşmaktadır. Dolayısıyla alerjen önleme planları hazırlanmalı ve çapraz bulaşma yoluyla alerjen
bulaşması önlenmeli veya azaltılmalıdır. Gıda ürün etiketlerinde, içerdiği alerjen gıda isimleri
yazılmalıdır.
Besinlere karşı oluşan alerjik reaksiyonlar genellikle IgE antikorlarıyla olur. Yetişkin ve çocuklar dahil
olmak üzere besin alerjilerinin Avrupa nüfusunun % 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir. Gıda
alerjilerinin % 95’i genel olarak aşağıdaki gıdalardan kaynaklanmaktadır:
1.
2.
3.
4.

Sert kabuklu yemişler (badem, fıstık, fındık, kestane, ceviz, diğerleri);
Yer fıstığı;
Buğday ve glüten içeren tahıllar;
Susam;
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5. Süt;
6. Sülfitler;
7. Yumurta;
8. Hardal;
9. Deniz ürünleri (balık, kabuklu deniz ürünleri);
10. Soya.
b) Alerjenlere ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Besinsel Tehlikelerin Belirlenmesi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre gıda ürünlerinin içeriği, etiketinde yazıldığı gibi doğru olmalıdır. İçeriğinde
olması gereken bir bileşenin alt ve üst limitlerinin dışında eksik ya da aşırı miktarda konulması sağlık
açısından sorunlar yaratabilir. Örneğin yüksek miktarda vitamin A alınması düşüklere yol açabilir. Bu
nedenle gıda zinciri aşamalarında GMP ve HACCP prensiplerine uyulmalıdır.
b) Besinsel tehlikelere ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı
sorumludur. c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Biyoteknoloji ile İlgili Tehlikelerin Belirlenmesi ve Önlenmesi
a) AB müktesebatında biyoteknoloji; bilim ve mühendisliğin, canlı organizmaların veya canlıların
doğrudan veya dolaylı olarak veya canlı organizmaların ürünlerini veya parçalarını onların doğal veya
modifiye formunda kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Genetiği değiştirilmiş (GM) gıdalar,
biyoteknolojik tehlike kapsamında değerlendirilmektedir. Genetiği değiştirilmiş gıdalar, alerjik
reaksiyonların gelişmesine ve genetiği değişmiş gıdadaki genlerin vücuttaki hücrelere veya bağırsakta
bulunan bakterilere transfer edilmesine yol açabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO'lar), genetik materyalin
(DNA), doğal olarak meydana gelen çiftleşme ve/veya doğal rekombinasyonla oluşmayacak şekilde
değiştirildiği organizmalar (yani bitkiler, hayvanlar veya mikroorganizmalar) olarak ifade edilmektedir.
GDO içeren veya GDO'lardan oluşan veya GDO'lardan üretilen gıda ve yem, genetiği değiştirilmiş (GM)
gıda ve yem olarak bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre genetiği değiştirilmiş gıdaların
güvenirliliği aşağıdaki değerlendirmelere göre yapılır. Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İnsan sağlığına doğrudan etkisi (toksisite);
Alerjik reaksiyonları başlatma potansiyeli (alerjenite);
Besleyici veya toksik özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenleri;
Eklenen genin stabilitesi;
Genetik modifikasyonun beslenmeye etkisi;
Gen yerleştirilmesinden kaynaklanabilecek istenmeyen etkileri.

b) GDO’lara ilişkin ulusal mevzuatın uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
c) Belediyelerin bu konudaki Türk mevzuatını kısmen bildikleri izlenimi edinilmiştir.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
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İyi Beslenmenin Teşvik Edilmesi
a) 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.
b) Türkiye’de sağlıklı beslenme konusunda halkın aydınlatılması ve teşvik edilmesi konularında yetki
ve sorumluluk Sağlık Bakanlığı’ndadır.
c) Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki yasal yönetmelik ve uygulamaları AB müktesebatı ile uyumludur.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları yoktur.
e) Ancak bazı belediyeler halk sağlığının korunması için sağlıklı beslenme konusunda halkın
aydınlatılması amacıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatı ile eğitim, çalıştay ve toplantılar düzenlemektedirler.
Verilen bilgiler AB müktesebatına uyumludur.
Özel Beslenme Gıdaları
a) AB müktesebatına göre bebek ve küçük çocuklara verilecek özel gıdalar güvenilir ve besleyici
olmalıdır. AB bunun için gerekli standartları hazırlamış ve uygulanmasını zorunlu kılmıştır.
b) Türkiye’de bebek ve küçük çocuklara verilecek gıdalarla ilgili mevzuat AB müktesebatı ile
uyumludur.
c) Yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir. Ancak beşeri tıbbi ürünler,
enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamaların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’na aittir.
d) Özel beslenme gıdaları çok hassas bir grup için özel olarak üretilmekte olduğundan çok sıkı analiz ve
kontrollere tabidir. Tüm sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndadır. Özel uzmanlık
gerektirdiğinden belediyelere bu konuda yetki ve sorumluluk verilmemiştir.
Gıda İnovasyonun Desteklenmesi
a) AB müktesebatı yeni (novel) gıdaların ve hammaddelerin (sakkaritler, tatlandırıcılar ve diğer)
bilimsel esaslara göre değerlendirilip onaylanmasını ve güvenilir kullanımının sağlanmasını gıda
güvenliğinin sağlanması için şart koşmuştur.
b) Türkiye’de novel gıda ve hammaddelerle ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmalar
AB müktesebatına göre yürütülmektedir.
c) Yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na aittir.
d) Belediyelerin bu konuda faaliyetleri tespit edilmemiştir.
e) Belediyelerin bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları yoktur.
Etiketlerde Doğru Beslenme ve Sağlık Beyanları
a) AB müktesebatı gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklamında kullanılan beslenme
ve sağlık beyanları ile ilgili olarak yönetmelik hazırlamış ve uyulması gereken kuralları belirlemiştir.
b) Türkiye’de uygulanan sağlık beyanları listesi AB ile tam uyumlu değildir.
c) Görev, yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na aittir. Sağlık
beyanlarında yetki Sağlık Bakanlığı’ndadır.
d) Belediyelerin bu konuda faaliyetleri tespit edilmemiştir.
e) Belediyelerin bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları yoktur.
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Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Doğru Bilgilendirme
a) AB müktesebatı gıdaların etiketlenmesi başta olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili
genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirlemekte ve etiketlerin doğru ve anahtar bilgileri
içermesinin sağlanmasını (gıda bileşenleri, vitaminler, mineraller, alerjen ve enerji, yağ, karbonhidrat,
şeker, protein ve tuz miktarı gibi besin değerleri, ağırlık) şart koşmuştur.
b) Türkiye’de gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme mevzuatı AB müktesebatı ile uyumludur.
c) Görev, yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olup, beşeri tıbbi ürünler,
enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalarda Sağlık Bakanlığı’ndadır.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları yoktur.
Kaliteli ve Geleneksel Gıdaların Teşvik Edilmesi
a) AB mevzuatında, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre,
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünler için coğrafi işaret koruması sağlanmaktadır. Bu çerçevede,
ürünler özelliklerine göre menşe adı (Protected Designation of Origin (PDO)), veya mahreç işareti
(Protected Geographical Indication (PGI)) olarak korunmaktadır. Buna ilaveten, geleneksel yöntemlerle
üretilmiş ürünler için geleneksel özellikli ürün adları koruması sağlanmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin
tüketiciler nezdinde ayırt edilebilmesi için amblem kullanımı önem arz etmektedir. Coğrafi işaretli
ürünlerin korunması ve amblem kullanımı AB’de yasal düzenlemeler ile hükme bağlanmıştır.
b) Ülkemizde coğrafi işaretlerin tescili, korunması ve denetlenmesine ilişkin hükümler büyük ölçüde
AB mevzuatı ile uyumludur. Coğrafi işaretler ile ilgili temel düzenlemeler; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet
Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Coğrafi İşaret ve
Geleneksel Ürün Adı Mevzuatı Yönetmeliği’dir.
c) Türkiye’de coğrafi işaretlerin başvurusu ve tescilinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk
Patent ve Marka Kurumu sorumludur.
d) 5996 sayılı Kanunun 23 (2) nolu maddesi doğrultusunda, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya
geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetlenmesinden
Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu “Belediyeler bulundukları yerlerde Büyükşehir ve ilçe
belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.”
ifade etmektedir. Dolayısıyla belediyeler bu konuda dolaylı sorumluluğa sahiptir.
f) Belediyelerin bu konudaki faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmadığı yapılan görüşmelerden anlaşılmış
bulunmaktadır.
Hayvan Sağlığı ve Refahının Korunması
a) AB müktesebatına göre hayvan sağlığı ve refahı gıda güvenliğinin temel bir bileşenidir. Hayvan
sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarının önlenmesi, halk sağlığına, gıda güvencesinin
sağlanmasına ve gıda tedarik zincirine, kırsal ekonomilerin ve çevrenin korunmasına hizmet eder. AB
gıda güvenliği müktesebatının bu alandaki temel vizyonu, evcil ve yabani hayvanların sağlığının ve
refahının sağlanması ve dış kaynaklardan gelen, yeni ve bulaşıcı hastalık tehditlerinin erken tespit
edilerek karşı önlem alınması şeklindedir.
AB gıda güvenliği ilkelerine göre gıda güvenliğinde hayvan sağlığı kadar hayvan refahının sağlanması
önem arz etmektedir. Nitekim, yetersiz refah seviyesi ve stres faktörleri, hayvanların hastalığa
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yakalanma riskinin artmasına neden olabilmekte ve düşük kaliteli hayvansal ürün üretilmesine yol
açabilmektedir.
b) AB müktesebatına göre hayvan sağlığı ve refahı sağlanırken kültürel, bölgesel ve dini ritüellerin
uygulamada göz önüne alınması, izlenebilirliğin sağlanması ve veteriner kontrollerinin yapılması
gerekmektedir.
c) Türkiye’de hayvan sağılığı ve refahıyla ilgili mevzuat büyük ölçüde AB mevzuatıyla uyumludur.
d) Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması konusundaki görev, yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve
Orman Bakanlığı’na aittir.
e) Belediyeler hayvan sağlığı ve refahının korunmasında doğrudan yetkili ve sorumlu değildir.
f) Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu “Belediyeler bulundukları yerlerde Büyükşehir ve
ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette
bulunabilirler.” ifade etmektedir. Dolayısıyla belediyeler bu konuda dolaylı da olsa sorumluluğa
sahiptir.
g) Belediyelerin hayvan sağlığı ve refahının sağlanması konusundaki deneyim ve imkanları genel olarak
sınırlı bir düzeydedir. AB mevzuatını yeterince bilmektedirler.
h) Diğer taraftan görev ve sorumlu oldukları sokak hayvanlarının sağlığı ve refahıyla ilgili yeterli ve AB
ile uyumlu mevzuat bilgisine ve uygulama tecrübesine sahiptirler.
Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hastalıklarının Önlenmesi
a) Avrupa Birliği’nde bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelenin Avrupa Birliği’nde hayvan sağlığının
tesis edilmesi ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin halk sağlığı, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği,
yabani hayatın korunması ve diğer çevresel etkilerinin en aza indirilmesi açısından kritik bir öneme
sahip olduğu bilinmektedir ve bu hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerde tanımlanarak
uygulanması zorunlu kılınmıştır. AB’de yapılan araştırmalar, insanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların %
75’inin hayvansal kaynaklı olduğunu göstermektedir. Hayvanlar ve insanlar arasında transfer yoluyla
bulaşan hastalık ve enfeksiyonlar zoonoz olarak tanımlanmaktadır. Gıda kaynaklı zoonozlar, kontamine
olmuş gıdanın tüketilmesiyle meydana gelmektedir. Gıda kaynaklı olmayan zoonozlar diğer yollardan
dolaylı olarak bulaşmaktadır. EFSA verilerine göre, AB’de her yıl 320.000‘i aşkın gıda kaynaklı zoonoz
vakası rapor edilmektedir. Görülen hastalıkların şiddeti hafif ve ölümcül arasında değişebilmektedir.
Zoonotik hastalıklar bakteriler, mantarlar, virüsler, parazitler ve prion gibi etmenler aracılığıyla
bulaştırılır. Bulaşma şekli:
1.
2.
3.
4.

Direk temas ya da cisim aracılığıyla;
Ağız yoluyla;
Solunum yoluyla;
Vektör aracılığıyla.

AB tarafından 2017 yılında yayınlanan rapora göre en çok karşılaşılan 14 zoonoz kaynaklı hastalık
verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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AB’de İnsan Zoonozları Hastane Tedavi ve Ölüm Durumu
Hastalık

İnsan
vaka
sayısı

Hastane Tedavi Ölen
Sayısı
sayısı
(Raporlanan)

kişi Ölüm oranı (%)

1. Campylobacteriosis

246,158

20,810

45

0.04

2. Salmonellosis

91,662

16,796

156

0.25

3. Yersiniosis

6,823

616

3

0.07

4. STEC (E. Coli O104-H4) infections

6,073

933

20

0.50

5. Listeriosis

2,480

988

225

13.8

6. Q fever(Q Humması)

928

-

7

1.35

7. Tularaemia

321

76

1

0.6

8. Echinococcosis

827

140

1

0.40

9. Brucellosis

378

104

1

0.78

10. West Nile Fever (Batı Nil 212
Humması)

134

25

12.0

12. Trichinellosis

168

56

0

0.0

13. Congenitaltoxoplasmosis

40

18

0

0.0

14. Rabies(kuduz)

1

-

-

-

Kaynak: EFSA, Avrupa Birliği

Yukarıdaki tabloya göre Campylobacteriosis tek başına tüm vakaların neredeyse % 70'ini
oluşturmaktadır. Campylobacteriosis’den sonra salmonelloz, yersiniosis ve STEC enfeksiyonları en sık
bildirilen hastalıklardır. Hastalığın şiddetine göre Listeriosis hastaneye yatış ve ölüm oranı en yüksek
zoonotik hastalıktır. Bunu Batı Nil Humması (West Nile Fever) enfeksiyonu takip etmektedir. Yukarıdaki
tabloda yer alan verilere göre Listeriyoza yakalanan her 7 kişiden birinin ve Batı Nil Hummasına
yakalanan her 9 kişiden birinin öldüğü görülmektedir.
Avrupa Birliği’ne göre günümüzde zoonotik hastalıkların karakter değiştirmesi, salgın hale gelmesi ve
yeni enfeksiyon türlerinin ortaya çıkması çeşitli etkenlerle ilişkilidir. Bunlar:
1. İnsan nüfusunun artması;
2. Var olan coğrafik alanların yeni yerleşime açılması;
3. Tarım alanlarının genişlemesi;
4. Orman alanlarının yok edilmesi ve azalması;
5. Biyoçeşitlilikte azalma ve ekosistemin bozulması;
6. Tarım ve gıda sektöründe yeni üretim ve pazarlama modelleri ve küreselleşme;
7. Çevreden kaynaklanan kontaminasyon;
8. Uluslararası insan ve hayvan hareketlerinin artması;
9. Afetler;
10. Sivil savaşlar, kitlesel mülteci hareketleri, göçler ve demografik değişiklikler;
11. Diğer.
Dünyada son yirmi yıl içinde zoonotik karakterli yeni enfeksiyon salgınları meydana gelmiştir. Bunlar:
1. Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS);
2. Ebola Virüs Hastalığı;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu (BNVE);
Avian Influenza (kuş gribi);
Sığır Süngerimsi Ensefalopatisi;
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS);
Zika Virüs Hastalığı (ZVH).
Coronavirus Hastalığı

b) Türkiye’de bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele: Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, büyük
ölçüde AB müktesebatına uyumlu olarak hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bulaşıcı hastalıkların
önlenmesi amacıyla usul ve esasları belirlemiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı
iş birliğiyle Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nı (2019-2023) yayımlamış ve bu süreçte zoonotik
hastalıkların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu eylem planı çalışmasına göre Türkiye’de geçmişten
günümüze şarbon, bruselloz, tuleremi, kuduz gibi bazı zoonotik hastalıklar varlığını devam
ettirmektedir. Türkiye’de bugüne kadar etkenleri farklı olan 107 adet zoonotik hastalık bildirimi
yapılmıştır. Genel olarak zoonozların ortaya çıkmasında bir azalma görülürken, Türkiye’nin bulunduğu
coğrafi konum nedeniyle, bazı zoonozların bölgesel farklılıktan dolayı, yeniden görülme ve tekrarlanma
sıklığında artışlar olabilmektedir.
Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023); “Tek Sağlık Yaklaşımı” çerçevesinde sektörlerin
güçlerinin birleştirilmesini ve bütünsel bir yaklaşım ile “Türkiye’de zoonotik hastalıkların yaygınlığını
azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı” hedeflemektedir.
c) AB müktesebatı ile uyumlu olan 5996 sayılı kanuna göre belediyeler zoonotik hastalıkların
önlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nı desteklemekle yükümlüdürler.
d) Belediyeler AB ile uyumlu olan Türk mevzuatını yeterince bilmekte ve zoonotik hastalıkların
önlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapmakta ve gelen talepleri genel olarak vaktinde
karşılamaktadırlar.
e) Belediyelerin hizmet kalitesi genel olarak yeterli ve başarılı düzeydedir.
Sokak Hayvanlarının Güvenli ve Sağlıklı Bakımı ve Yolculuklarının Sağlanması
a) AB mevzuatı evcil sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bakım ve yolculuklarıyla ilgili usul ve
esasları belirlemiştir.
b) Türkiye’de ev ve sokak hayvanlarının korunması, güvenli ve sağlıklı bakımı ve yolculuklarıyla ilgili
mevzuatlar AB mevzuatlarına uyumlu olarak düzenlenmiştir. Usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından belirlenmiştir.
c) Belediyelerin sokak hayvanlarının toplanması, kimlik verilerek kulak küpesi takılması, sağlık
kontrolü, aşılanması, barınması ve kuduz hastalığına karşı önlem alınması konusunda yetki ve
sorumlukları bulunmaktadır.
d) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatı konusunda yeterince bilgi sahibidirler.
e) Belediyelerin bu konudaki hizmet kalitesi belirli bir düzeye ulaşmıştır.
Uluslararası Hayvan Refahı Standartlarının Teşvik Edilmesi
a) AB, farkındalık yaratmak ve uluslararası kabul görmüş hayvan refahı standartlarını teşvik etmek için
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) gibi kuruluşlarla yakın çalışmaktadır.
b) Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar devam etmektedir.
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c) Belediyelerin bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları yoktur.
Bitki Sağlığı ve Bitki Zararlıların Yayılmasının Önlenmesi
a) AB mevzuatında insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak şekilde bitki sağlığının korunması
amacıyla tarım, bahçecilik faaliyetleri ve orman endüstrisi için gerekli yasal düzenlemeler yer almakta
olup, bu düzenlemelerin uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa Birliği’nde bitki sağlığı
politikası; zararlı organizmaların önlenmesini, onaylı bitki koruma ürünlerinin insan ve hayvan sağlığına,
çevreye ve biyoçeşitliliğe zarar vermeyecek şekilde kullanımını, bitki çeşitlerinin korunmasını, tohum
ve fide kalitesinin sürdürülebilir olmasını amaçlar.
Avrupa Birliği’nde, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ekolojik bir yaklaşım temelinde uygulanmaktadır.
Entegre zararlılarla mücadele programının (IPM) uygulanmasının temel faydaları aşağıda
sıralanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Avrupa Birliği Bitki Sağlığı Mevzuatı’nı (2000/29/EC) yeniden düzenlemiş (EU 2016/2031) ve bu
düzenleme 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına göre bitki sağlığının
korunmasında öne çıkan faktörler şunlardır:
1. Zararlı ve hastalık teşhisi (tespiti, teşhisi ve karakterizasyonu);
2. Bitki zararlılarının ve patojenlerinin biyolojik ve ekolojik olarak yayılmaları ve epidemiyolojik olarak
incelenmesi ve bunların konak ve vektör olarak bulundukları yabani bitkiler dahil olmak üzere ekili
bitkiler ile olan ilişkileri;
3. Bitki zararlıları ve hastalığa karşı direnç;
4. Sürdürülebilir zararlı ve hastalık yönetimi için biyolojik, kimyasal ve kültürel stratejiler;
5. Bitkilerin doğrudan veya dolaylı fayda sağlayan organizmalarla birlikte nasıl yaşadıklarının
değerlendirilmesi;
6. Bitki zararlılarının, insan ve hayvan sağlığına, çevreye ve ekosisteme olan etkilerinin minimuma
indirgenmesi, bitki zararlıları ile mümkünse doğal yollardan mücadele edilmesi, yayılımının
engellenmesi ve zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması.
b) Görev, yetki, sorumluluk ve denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı’na aittir. Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programı yayımlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu
programda bitki sağlığı sorunlarına yol açan endüstri bitkileri hastalıkları ve zararlıları, fungal
hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, virüs hastalıkları, fizyolojik hastalıklar, süs bitkileri zararlıları ve
hastalıkları, yem bitkileri zararlıları ile mücadele amaçlanmıştır. Bu bağlamda, mücadele edilecek zararlı
organizma listesinde böcekler, akarlar, nematodlar, prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar), virüsler,
virüs benzeri organizmalar ve viroidler ve yabancı otlar yer almaktadır. Burada stratejik “Tek Sağlık”
konseptine uygun olarak insan/hayvan/bitki sağlığının birlikte ele alınıp sürdürülebilir olması
hedeflenmiştir.
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c) Belediyeler bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen talepleri karşılamakta ve destek
vermektedir.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları yoktur. Ancak Belediyelerin bitki
sağlığının tesis edilmesi, bitki zararlılarının önlenmesi konularında ve tarımsal üretimin ve kalitesinin
artırılması konusunda dolaylı sorumluluğu ve kısmen de faaliyetleri bulunmaktadır.
e) Belediyeler zararlıların önlenmesi konusunda AB mevzuatını bilmektedirler.
Bitki Çoğaltım Materyallerinin Korunması
a) AB müktesebatında, tohum ve genç fide gibi bitki çoğaltım materyallerinin tarım, bahçecilik
faaliyetleri ve orman üretiminde kullanılmasına ilişkin kuralların belirlenmesi ve standartlara göre
yönetilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Avrupa Birliği’nde, fikri mülkiyet hakkı dahil olmak
üzere, bitki çeşit haklarına ilişkin (çeşit ve hak devri; bitki ve genlerin patentlenmesi; genetik kaynaklara
erişim ve kullanımı) usuller belirlenmiştir. Avrupa Birliği’nde tohum ve fide kalitesine ilişkin yasal
mevzuat, tarla bitkileri, sebzeler, meyveler, orman bitkileri, süs bitkileri ve muhafaza edilen diğer
çeşitleri kapsamaktadır. Bu mevzuat ile kullanıcıya bitki sağlığı açısından güvence verilmesi ve bitkinin
belgelendirilmesi, çeşit özelliği ve saflığı, çimlenme kapasitesi ile spesifik saflık açısından tohum
garantisinin sağlanması yer almaktadır.
b) Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir.
c) Bu konuda doğrudan görev, yetki ve sorumlulukları olmamasına rağmen belediyelerin bulundukları
bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için her türlü faaliyet içinde bulunabilecekleri, belediye
yasası ve büyükşehir belediye yasasıyla öngörülmektedir.
d) Belediyeler bu konudaki AB müktesebatı ile uyumlu Türk mevzuatını yeterince bilmektedirler.
e) Yapılan görüşmelerde yetkililer, Belediyelerin Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iş birliği yaparak
mevzuata uygun fide ve tohum dağıttıkları yönünde görüş beyan etmişlerdir.
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Onaylanması ve Pazarlanması İçin Katı Bir Sistemin
Uygulanması
a) AB müktesebatına göre, onaylı GDO'ları içeren, ya da bunlardan üretilen herhangi bir ürün
etiketinde GDO ifade edilir. Eklenmediği halde istenmeyen nedenlerle ürün içeriğinde oluşan GDO
miktarı % 0.9'un altındaysa etikette belirtilmez. Etiketleme kuralı GDO'larla beslenen hayvanlardan
elde edilen ürünler için geçerli değildir. EFSA, GDO’ları içeren ya da bunlarla üretilen ürünlerin, insan
sağlığına, hayvan sağlığına ve çevreye yönelik olası zararlarının engellenmesi için bilimsel araştırma
yapabilir, sonuçlarını halk ve karar alıcılar ile paylaşabilir.
b) Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir.
c) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatını bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sisteminin Etkin Yönetimi
a) AB’de gıda güvenliğiyle ilgili olarak gerçek zamanlı bilgi alışverişine olanak sağlayan hızlı alarm
sistemleri kurulmuştur. Bunlar:
1. Rapid Alarm System for Food and Feed (RASFF): Gıda ve yemlerle ilgili vakalar;
2. Early Warning and Response System (EWRS): İnsan sağlığıyla ilgili gerçek zamanlı vakalar.
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b) Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, AB’deki RASFF’e benzer şekilde bir veri kayıt sistemi özelliği
olan Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ni (GGBS) kullanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa
Birliği’nde olduğu gibi hızlı uyarı sistemi, acil durumlar, kriz yönetimi ve risk analizi konularında çalışma
usul ve esaslarını belirlemiş ve uygulamaya koymuştur. Burada temel amaç gıda güvenliği, hayvan
sağlığı ve refahı ve bitki sağlığını temin etmek ve acil durumlarda halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdit
eden durumlarda erken uyarı sistemiyle gerekli önlemleri almak ve riskleri kısa sürede bertaraf
etmektir. Riskli durumların Tarım ve Orman Bakanlığı’na resmi olarak ALO 174 ve/veya diğer iletişim
kanallarından bildirilmesi gerekmektedir.
c) Türkiye'de, gıda güvenliği, risk analizi ve kriz yönetimi konuları Tarım ve Orman Bakanlığı
uhdesindedir.
d) Belediyeler, gıda güvenliğini ilgilendiren riskli durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ve/veya il ve
ilçe teşkilatlarını haberdar etmekle yükümlüdür.
e) Belediyeler bu konuda karşılaştıkları riskli durumları ivedilikle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı teşkilatına haber vermektedirler.
f) Belediyeler AB müktesebatına uyumlu Türk mevzuatını bilmektedirler.
İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
a) AB müktesebatına göre iyi üretim uygulamaları gıda zincirinin tüm aşamalarında gıdanın
güvenirliliğinin ve tüketime uygunluğunun sağlanması için gerekli iyi üretim şartlarının ve
standartlarının uygulanmasıdır.
b) Türkiye’de bu uygulamaların teşvik edilmesi çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca
yürütülmektedir.
c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını bilmektedirler.
“Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)” İlkeleri
a) Gıda güvenliğiyle ilgili tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve düzeltici
önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik bir tehlike analizi sistemidir.
Bu sistem belirli tehlikeleri ve bunların kontrolü için önleyici önlemleri tanımlar. AB’de olduğu gibi
ülkemizde de zorunlu olarak uygulanan HACCP prensipleri uygulanmaktadır:
HACCP Prensipleri
Prensipler Tanım
1
Gıdanın üretimi, depolanması, dağıtımı, perakende satışı ve tüketiciye sunulması dahil olmak
üzere tüm üretim aşamalarında karşılaşılabilecek potansiyel tehlikeleri belirle. Tehlikelerin
meydana gelme olasılığını değerlendir (risk değerlendirmesi) ve kontrolü için önleyici tedbirleri
belirle (risk yönetimi).
2
Tehlikelerin ortadan kaldırılması veya meydana gelme ihtimalinin minimize edilmesi için kontrol
edilebilecek noktaları, prosedürleri ve operasyonel adımları belirle; bunları kritik kontrol
noktaları olarak adlandır (CCPs).
3
Kritik Kontrol Noktalarının (CCPs) kontrol altında kalmasını sağlamak için karşılanması gerekli
olan kritik limitleri belirle.
4
Planlı test ve gözlemler yoluyla Kritik Kontrol Noktalarının kontrolünü izlemek için bir sistem kur.
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5

Bir Kritik Kontrol Noktasının, kontrol altında olmadığı tespit edilirse, düzeltici ve önleyici
faaliyette bulun.
HACCP sisteminin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için tamamlayıcı ek testler ve
prosedürler içeren doğrulama prosedürleri oluştur.
Bu prensip ve uygulamalarla ilgili olan tüm prosedür ve kayıtları içeren dokümantasyonu hazırla.

6
7

Kaynak: FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı

b)
c)
d)
e)

Türkiye’de bu yetki, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir.
Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını yeterince bilmektedirler.
Belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.

İyi Tarım Uygulamaları
a) AB müktesebatına göre iyi tarım uygulamaları ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin göz
önünde bulundurularak, güvenli ve sağlıklı gıda ve gıda dışı tarım ürünlerinin üretilmesinde çiftlikte ve
çiftlik sonrası süreçlerde uygulanan ilkeler topluluğudur.
b) Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir.
c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını kısmen de olsa bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla birlikte bulundukları
yerlerde tarımın gelişmesi için iyi tarım uygulamalarını teşvik edebilme yetkisine sahiptirler.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.
f) Bazı belediyeler AB mevzuatına uygun iyi tarım uygulamaları programları yapmaktadırlar.
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği
a) AB müktesebatına göre iklim değişikliğinin gıdalar üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Ancak
değişen riskler ve giderek artan oranda öngörülemeyen durumların ortaya çıkması nedeniyle iklim
değişikliğinin gıda güvenliğine yönelik etkileri şunlardır:
1. Gıda zehirlenme vakalarında artış görülmesi: Ilık ve nemli ortamlarda çoğalan ve gıda
zehirlenmesine yol açan patojenlerin varlığı;
2. Artan sıcaklıklar nedeniyle hayvansal orijinli yemlerde bakterilerin daha hızlı çoğalması;
3. Özellikle tropik bölgelerde artan fungus gelişimi nedeniyle tahıl, sebze, meyve ve yumrulu
mahsulleri etkileyen mikotoksin gibi bulaşanlarda artış;
4. Tarım arazilerindeki bulaşanların, şiddetli yağış etkisiyle su havzalarını kirletmesi;
5. Su sistemlerine fosfat ve nitrat bulaşmasının artması nedeniyle, alg popülasyonlarında artış olması
ve sonrasında oluşan çürüme nedeniyle, suda oksijen azalmasının gerçekleşmesi. Bu durumun balık
popülasyonlarının azalmasına sebep olması;
6. Artan taşkın ve kuraklık nedeniyle elektrik kesintilerinin artması ve soğutma sistemlerinde artan
duruşların gerçekleşmesi ve gıda güvenliğine zarar vermesi.
b) Türkiye’de bu yetki olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir.
c) Belediyeler bu konudaki Türk mevzuatını yeterince bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla beraber bulundukları
yerlerde gerekli faaliyetleri yürütebilme inisiyatifini kullanabilmektedirler.
e) Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.
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f) Bazı belediyeler iklim değişikliğinin yol açtığı etkilere karşı programlar uygulamaktadır.
Yeni Hastalıklar
a) AB müktesebatında yeni ortaya çıkan hastalıkların hızlı bir şekilde ihbarı, teşhisi, kontrol altına
alınması ve önlenmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Vektörlerin sebep olduğu hastalıkların çoğu
aniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Bu hastalıklar ya ilk defa
görülmektedir ya da bir yerde aniden ortaya çıkabilmektedir. Örnekler:
1. Batı Nil virüsü en çok sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılır;
2. Lyme hastalığı keneler tarafından insanlara bulaştırılır;
3. Leishmaniosis, kum sineklerinin ısırığıyla transfer edilir.
b) Türkiye’de yeni hastalıklara ilişkin alınacak önlemler konusundaki yetki Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Sağlık Bakanlığı uhdesindedir.
c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını yeterince bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla beraber bulundukları
yerlerde zararlılarla mücadele etmek ve aniden ortaya çıkan hastalıkları derhal bildirmek zorundadırlar.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.
f) Belediyelerin zararlılarla mücadelede hizmet kalitesinin genel olarak yeterli ve başarılı düzeyde
olduğu anlaşılmaktadır.
Gıda Atıkları ve Gıda Kaybının Önlenmesi
a) AB’nin gıda güvenliği yaklaşımına göre, gıda atıklarının ve kaybının önlenmesi gıda güvenliği ve gıda
güvencesinin bir parçasıdır. AB gıda güvenliği politikasının temel amacı insan hayvan ve bitki sağlığının
korunmasıdır. Bu standartlardan ödün verilmeden paydaşlarla iş birliği yapılarak, gıda israfının
önlenmesi ve gıda sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. AB, 2030 yılına
kadar gıda atıklarını ve kaybını % 50 azaltmayı planlamaktadır. Örneğin 2016 yılı rakamlarına göre
AB'de, yıllık yaklaşık 143 milyar Euro tutarındaki tahmini maliyetlerle, 88 milyon ton gıda atığı
üretilmektedir. AB’ye göre BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030’a ulaşmak için gıda kayıplarının
ve israfın azaltılması için:
1. İklim değişikliğine karşı mücadelenin desteklenmesi (Gıda atıkları Küresel Sera Gazı Emisyonlarının
yaklaşık % 8'ini oluşturur) önem arz etmektedir;
2. Gıda tasarrufu yapılarak açlık çeken insanlara ve yetersiz beslenenlere gıda yardımı yapılabilir
(AB’de bu durumda olan yaklaşık 43 milyon insan bulunmaktadır);
3. Gıda zincirindeki tüm aktörler gıda atıklarını ve kaybını önlemekle yükümlü olmalıdır.
b) Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
uhdesindedir.
c) Belediyeler bu konuda AB ve Türkiye’nin yaklaşımını bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
e) Gıda atıklarının ve kaybının önlenmesiyle ilgili belediye faaliyetlerinin belirli bir düzeye ulaştığı ve
bir farkındalığın oluştuğu anlaşılmaktadır.
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Gıda Güvenliği Konusunda Eğitim ve Öğretimin Yapılması
a) AB müktesebatına göre gıda güvenliğinin sağlanması için denetimleri yapan personelin gereken
eğitim ve yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.
b) Türkiye’de eğitimlere ilişkin yetki Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindedir.
c) Belediyeler bu konudaki AB’ye uyumlu Türk mevzuatını yeterince bilmektedirler.
d) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır.
e) Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla
yükümlüdürler.
f) Belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak gıda güvenliği konusunda personele
eğitim verdikleri görülmüştür. Örneğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ile bir protokol yaparak zabıta personelinin eğitim almasını sağlamıştır.
Taklit ve Tağşişin Önlenmesi
a) AB müktesebatına göre gıda güvenliğinin sağlanması için taklit ve tağşişin önlenmesi gerekmektedir.
b) Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindedir.
c) Gerçekleştirilen resmi kontrollerde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve
kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya
satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgileri Bakanlığın
www.tarimorman.gov.tr resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
d) Belediyeler bu konudaki AB mevzuatına uyumlu olan Türk mevzuatını bilmektedirler.
e) Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla beraber karşılaştıkları
hileli ürünleri ilgili bakanlıklara bildirmekle yükümlüdürler ve bu görevi başarıyla yapmaktadırlar.
f) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler.
Verilerin Paylaşımı, Etik Değerler ve Şeffaflığın Paylaşılması
a. AB müktesebatına göre gıda güvenliğinin sağlanması için gıda zincirinde faaliyette olan tüm
paydaşlar; verileri paylaşmakla, etik değerlere uymakla, tüketicilere doğru bilgileri vermekle ve
şeffaflığı sağlamakla ve riskli ve kriz durumlarında resmi makamlara haber vermekle yükümlüdür.
b. Türkiye’de bu yetki Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindedir.
c. Gerçekleştirilen resmi kontrollerde laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve
kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya
satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgileri Bakanlığın
www.tarimorman.gov.tr resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
d. Belediyeler bu konudaki AB mevzuatına uyumlu olan Türk mevzuatını bilmektedirler.
e. Belediyelerin bu konuda doğrudan yetki ve sorumlulukları bulunmamakla beraber şahit oldukları
durumları ilgili bakanlıklara bildirmektedirler.
f. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelebilecek talepleri karşılamakla yükümlüdürler
ve karşılamaktadırlar.

2.4

Belediyelerde Gıda Güvenliği ile İlgili Yasal Mevzuatlar

5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre belediyelerin fonksiyonu
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
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1. Belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na yardımcı
olmakla yükümlüdür;
2. Belediyeler ve il özel idareleri zararlı organizmalara karşı yapılacak mücadele ve kontrollerde Tarım
ve Orman Bakanlığı’na yardımcı olmakla yükümlüdür;
3. İçme ve kullanma sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu ve kalite standartlarının
sağlanmasını sağlamakla Sağlık Bakanlığı’na karşı sorumludur.
5216 Sayılı 10/07/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu
1. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek;
2. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yapmak;
3. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını sağlamak;
4. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve
hizmette bulunabilirler;
5. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden hayvan barınakları yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek.
5393 Sayılı Belediye Kanunu
1.
2.
3.
4.

Beldede izinsiz ve sağlık şartlarına uygunsuz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek;
Belde halkının sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak;
Belediye zabıtası, beldede sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir;
Toptancı ve perakendeci hâlleri, mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

26490 Sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği
1. Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesiyle ilgili yönetmeliğin uygulanmasında görevli Tarım ve
Orman Bakanlığı personeline yardımcı olmak;
2. Çöplerin sokağa atılmasını, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek;
3. Gıda güvenliğine uygun olmayan ve pişmeden yenen maddelerin açıkta satılmasına mani olmak ve
toplayıp analiz etmek ve gerekiyorsa yetkililerin onayıyla imha etmek;
4. Yetkili mercilerin belirlediği yerler dışında kurban kesilmesini önlemek;
5. 2872 sayılı çevre kanununa göre çevre ve insan sağlığına zarar veren müesseseleri bildirmek;
6. 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli
olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek ve bu yerleri geçici kordon
altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına
yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak;
7. 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin
nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek,
mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak;
8. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen
yetkileri kullanmak;
9. Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu, usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,
kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha etmek;
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10. Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlamak ve
bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların, veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale
getirilmesine yardımcı olmak.
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
1. Gıda ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylı künye kontrolü yapmak;
2. Belediyeler, modern pazar yerleri kurmak, pazar yerlerinde malların hijyenik şartlarda satışa
sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ve satış ortamını oluşturmak ve altyapı ile çevre düzenlemelerini
yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmakla görevlidir;
3. Pazar ve hallerde (sebze, meyve, balık, vb.) gıda hijyenine sahip olmayan ürünlerin satışına izin
vermemek;
4. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen taleplere destek vermek ve denetimlerde eşlik etmek.
3285 Sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
Bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve 5996 sayılı kanun kapsamına alınmıştır.
1. Bulaşıcı hastalığa sahip hayvanların öldürülme ve imha şartlarının yerine getirilmesi esnasında çevre
sağlığının korunması amacıyla ilgili belediyelerin görüşleri alınır;
2. Belediyeler ölü hayvan ya da kalıntılarının gömülmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine yer
göstermekle yükümlüdürler. Öldürme ve imha işlemleri hükümet veteriner hekiminin nezaretinde
belediye ekiplerince yapılır;
3. Belediyeler ihraç edilecek hayvan ve hayvan maddeleri için, menşelerinde salgın ve bulaşıcı hayvan
hastalığı olmadığına dair menşe şahadetnamesi verirler;
4. Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri haberini alan belediye görevlileri bunu
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisine haber vermekle yükümlüdür;
5. Belediyeler hastalıklı hayvanlar için karantina ve kordon uygulamasını Tarım ve Orman Bakanlığı
bilgisi dahilinde belediye zabıtası marifetiyle yapabilir. Yer göstermek zorundadır;
6. Hastalık çıkan yerdeki hasta ve hastalarla temasta bulunan hayvanların öldürülme ve imha işi, il ve
ilçelerde belediye temizlik ekipleri tarafından yapılır. Öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi
maddelerle imha edilir. Öldürme ve imha işlemlerine dair tanzim edilen tutanak Bakanlık il veya ilçe
müdürlüğüne verilir;
7. Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye, su, yol
ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdür;
8. Belediyeler mahalli pazarlara sahipleri veya satıcıları tarafından getirilen hayvanlara menşe
şahadetnamesi verir;
9. Belediyeler hükümet veteriner hekiminin raporu bulunan ve damgalanmış olan etlerin gittikleri ve
satıldıkları yerlerdeki kontrolünü yapar;
10. Belediyeler bağırsak, sakatat, kan ve kemik nakli ve tırnak nakli için menşe şahadetnamesi verir;
11. Belediyeler deri, yün, yapağı ve tiftik nakli için menşe şahadetnamesi verir;
12. Belediyeler il veya ilçelerden başka il veya ilçelere hayvan ve hayvan maddeleri nakli için menşe
şahadetnamesi verir;
13. Belediye zabıta personeli hayvan ve zati ihtiyaç haricindeki hayvan maddelerinin nakliyatında
menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olup olmadığını kontrol ederler;
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14. Şehir ve kasaba belediyeleri hayvan park ve pazar veya panayır yerini tespit eder ve dışında alım
ve satışı yasaklar. Hayvanlara ait menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunu kontrol eder.
Park, pazar ve panayırlar dağıldıktan sonra belediye tarafından temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır veya
yaptırılır;
15. Belediyeler ve hayvan sağlık zabıtası komisyonu, çıkması muhtemel hayvan hastalıklarına karşı
tedbirlerini alır. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapar;
16. Belediyeler hayvan nakliyeciliği yapanlara ruhsat verir;
17. Belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele için mali olanaklarını ve hayvan varlığını göz önüne
alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır;
18. Belediyeler, kuduz vakalarında hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek
mecburiyetindedir;
19. Belediyelere ait kesim yerlerinde muayeneler belediye veteriner hekimince yapılır;
20. Kaçak ete belediye zabıtası el koyar;
21. Kuduz hastalığı çıkan yerdeki sahipsiz ve başıboş köpekler, kasaba ve şehirlerde belediye
zabıtasınca tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir;
22. Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından yapılması
zorunlu olan kapalı yerlerde 10 gün müddetle müşahedeye alınır. Müşahede sonunda kuduz
hastalığının belirtisini göstermeyen hayvanlar hastalıksız sayılır. Müşahede masrafları sahibine aittir;
23. Belediyeler sahipli kedi ve köpeklerin kaydını tutar ve kuduza karşı zorunlu aşılattırır, kayıtlarını
tutar ve belgesizleri öldürüp ve imha eder.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Programı
1. Belediyeler Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak açıkta ve semt pazarlarında gıda
güvenliğine uygun olamayan ürünlerin satışını yaptırmaz;
2. Belediyeler Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak vektörlerle mücadele eder. Ekosisteme
zarar vermeyen güçlü larvasidal etkili ürünlerle su birikintileri ve bataklıkları uygun aralıklarla ilaçlar.

2.5

AB Gıda Güvenliği Sisteminin Yerel Yönetimlerde Uygulamasının Değerlendirilmesi

Belediyeler 5996 sayılı Kanun ile uyumlu olan AB gıda güvenliği temel mevzuatını genel olarak
benimsemektedir. Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesi ve verimliliği belirli bir düzeye ulaşmış ve AB
gıda güvenliği mevzuatı ve temel prensiplerinin uygulanmasında önemli mesafe kat edilmiştir. Ancak
geliştirilmesi gereken alanlar mevcuttur.
Türkiye, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 ve AB Gıda 2030 programına uyumlu olarak şehir
ve çevresinin gıda güvenliği ve gıda güvencesine pozitif katkı yapabilmesiyle ilgili programları
benimsemiştir. Bu nedenle belediyelere özgü yeni ve kapsamlı bir yönetmeliğin çıkarılması,
belediyelerin AB müktesebatına uyum düzeyinin artırılmasına, hizmet kapasitesinin ve verimliliğinin
yükselmesine, Türkiye’de tarım-gıda sektörünün büyümesine, gıda kaynaklı hastalıkların azalmasına,
ekosistem hizmetlerinin iyileşmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına yüksek katkı
sağlayacaktır. Bazı belediyelerin inovasyon ekosistemleri kurmak için çalışmalar yaptığı görülmektedir.
Bu kapsamda gıda güvenliğinde AB’ye tam uyumun sağlanması ve belediyelerin kurumsal iş birliği
kapasitesinin geliştirilmesi için her ilde valiliklerin koordinasyonunda bir “Gıda Güvenliği Koordinasyon
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Merkezi” ve belediye bünyesinde “Tarım-Gıda İnovasyon Merkezi” kurulması, belediyelerin AB’nin gıda
güvenliği politikasına uygun hizmet kapasitesini geliştirerek verimliliğin artmasına katkıda bulunacaktır.
FAO ve AB, kadın girişimciliğini, küçük aile işletmelerini ve geleneksel tarımsal üretimi
desteklemektedir. Bu çerçevede, halk pazarlarında gıda güvenliğine uygun alt yapının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Kadın çiftçiler, küçük üreticiler ve/veya aile işletmeleri bireysel olarak getirdikleri
ürünleri genel olarak hijyenik olmayan ve soğutmanın olmadığı uygunsuz şartlarda satmak
istemektedirler. Bu tür durumların önlenmesi için pazar yerlerinin gıda güvenliğine uygun hale
getirilmesi, soğuk zincir tesis edilmesi ve üretici/satıcı vatandaşın bu konuda ve ayrıca gıda hijyeni ve
etiketlenmesi konusunda eğitilmesi ve teknik açıdan desteklenmesi, kadın girişimcilerin, çiftçi ve küçük
aile işletmelerinin korunması ve geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır. Belediyelerin Tarım ve Orman
Bakanlığı ile iş birliği yaparak konuyu çözmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini, tarımsal verimliliği, gıda
güvenliğini, gıda güvencesini ve ekosistem hizmetlerini olumlu etkileyecektir.
Belediyelerin gıda güvenliği sistemine sağladığı katkının, AB müktesebatını tam karşılaması için küçük
aile işletmelerinin ve kırsalda çalışan kadınların desteklenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi; iyi
tarım uygulamaları, iklim değişikliği, toprakların korunması, tuzlanma, çölleşme, su kaynaklarının
korunması, biyoçeşitlilik, yeşillendirme, sera gaz emisyonu azaltılması, hayvan sağlığı ve refahı, gıda
kaynaklı hastalıkların erken teşhisi ve önlenmesi, bitki sağlığı uygulamaları, bitki koruma ilaç
uygulaması, gıda atıklarının azaltılması ve gıda kaybının önlenmesi konularında kısa ve uzun vadeli
strateji geliştirebilmesi için belediyeler desteklenmelidir. Bu konularda Tarım ve Orman Bakanlığı ve
diğer kamu kuruluşlarıyla uzun vadeli iş birliği yapılması, personelin eğitilmesi ve finansman desteği
sağlanması faydalı olacaktır.
2.5.1

AB Müktesebatı ve Belediyelerin Konumu, Mevcut Durum ve Tavsiyeler

Belediyelerin yetkili ve sorumlu oldukları alanlarda AB gıda güvenliği mevzuatı şartları, ilgili faaliyetleri,
iş birliği yaptığı kurumlar, sorunlarla ilgili bulgular ve çözümü konusundaki tavsiyeler bir tablo halinde
aşağıda verilmiştir:
AB Müktesebatı ve Belediyelerin Konumu, Mevcut Durum ve Tavsiyeler
AB Gıda Güvenliği
Şartları

Sorumluluk Durumu
Yetkili

AB Genel Gıda
Yasasının
(178/2002 (EC))
Uygulanması.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

İşbirliği
Yapılacak
Kurum
Belediye

Bulgular

Tavsiyeler

1. Tarım ve Orman Bakanlığı
AB
müktesebatını
uygulamaktadır.
2. Belediyeler AB müktesebatı
konusunda tüm detaylara vakıf
olmamakla beraber genel
bilgiye sahiptir.
3. Belediyeler 5996 sayılı
Kanun kapsamında Tarım ve

Belediyelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği
yapması, AB müktesebatı ve 5996 sayılı yasa
kapsamında kendilerinden beklenen hizmetlerle ilgili
çalışma usul ve esaslarını tanımlayan yeni ve kapsamlı
bir yönetmelik hazırlanmasını ve yayınlanmasını
sağlaması.
Belediyelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği
yaparak, kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla AB
müktesebatı ve 5996 sayılı kanunun esasları konusunda
personelini eğitmesi ve sertifikalandırması.
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Orman Bakanlığı’na destek
vermek zorundadır.
4. İl ve İlçelerde valilik
koordinatörlüğünde kurulmuş
bir
Gıda
Güvenliği
Koordinasyon Merkezi yoktur.
Hayvan
nakillerinde
temizlik,
dezenfeksiyon ve
hijyen
uygulanması.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Pazar yerlerinde
AB
gıda
güvenliğine uygun
imkanların
sağlanması
ve
gıda ürünlerinin
AB
gıda
güvenliğine uygun
şartlarda satışa
sunumu.

Belediye

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Ticaret
Bakanlığı

AB müktesebatına göre nakil
araçlarında
uygulanacak
temizlik, dezenfeksiyon ve
hijyen
prosedürleri
ve
uygulaması
konularında
belediye personelinin bilgi ve
uygulama
düzeyi
güncel
değildir.
Pazar
yerlerinde
gıda
ürünlerini satan kişi ve
kuruluşlar;
gıda
üretimi,
muhafazası,
hijyen,
etiketleme, izlenebilirlik ve
gıda kaynaklı zehirlenme gibi
konularda yeterli bilgiye sahip
değildir.
Pazar yerleri, küçük ve diğer
gıda üretici ve satıcılarının
ürünlerini müşterilere sunmak
için yeterli ve uygun teknik
donanım, soğuk depolama ve
hijyenik şartları sağlamakta
yetersiz kalmaktadır.
FAO ve AB küçük tarımsal
üreticilerin desteklenmesini ve
üretimin artmasını teşvik
etmektedir. Ancak pazarlarda
satış yapmak isteyen küçük
üreticilerin ürünlerini mevcut
yönetmeliklere uygun hale
getirip satış yapması giderek
zorlaşmaktadır.
Pazar yerlerinde uyulması
gereken gıda güvenliği şartları,
ihtiyaçları
tam
karşılamamaktadır.

Hallerde AB gıda
güvenliğine uygun

Belediye

Haller, AB müktesebatının gıda
güvenliği
şartlarını
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İl ve ilçelerde Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi
kurulabilir. Bu kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı
teşkilatı, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve belediye
temsilcilerinin yer alması yararlı olacaktır. Kurul gıda
güvenliği ve halk sağlığının sağlanması için gerekli
faaliyetlerin yapılmasını ve kurumlararası iş birliğinin
sağlanmasını yönetmekle sorumlu olacaktır.
Belediyelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği
yaparak çalışan personel tarafından nakil araçlarında
uygulanacak temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen
konusunda eğitim ve sertifika almasını sağlaması.

Pazar yerlerinde gıda ürünü satacak kişilere ve
kuruluşlara satış öncesi eğitim verilmeli ve satış öncesi
uyması gerekli kurallar anlatılmalı, talep edilmeli ve
destek verilmelidir. Bu eğitimler Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Belediyelerin iş birliği neticesinde
konusunda uzman kişilerce verilmelidir. Eğitimi alan
kişilere sertifika verilmelidir.
Belediyelerin bu konularda alacağı aksiyonlar ve
yapacağı uygulamalar açık olarak tanımlanmalı ve yasal
hale getirilmelidir. Bu nedenle belediyeler Tarım ve
Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak pazar yerlerinin alt
yapısı, teknik donanımı (soğutma imkanları) ve satış için
uygun koşulları içeren pazar yerlerinin gıda güvenliği
konseptine uygun olarak nasıl inşa edileceğini bir
yönetmelik ile tanımlamalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyeler iş birliği
yaparak küçük tarımsal üretici ve çiftçi ürünlerinin gıda
güvenliğine uygun üretimi ve pazar yerinde satışı
konularında küçük tarımsal üreticilere ve çiftçilere
gerekli Ar-Ge, ürün geliştirme, proses desteği, gıda
hijyeni, saklama ve etiketleme bilgileri dahil olmak
üzere teknik ve finansal yardımda bulunmalı ve teşvik
etmelidir.
Pazar yerlerinde uygulanacak gıda güvenliği mevzuatı
yeniden detaylıca hazırlanmalı, açık, net, pratik ve
uygulanabilir olmalıdır. Gıda güvenliğini iyileştirecek,
tarımsal üretimi ve pazara girmesini teşvik edecek bir
yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı
ve belediye iş birliği ile hazırlanmalı ve uygulamaya
konulmalıdır.
Belediyeler, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı
ile iş birliği yaparak gıda güvenliği konsepti ve iyi hijyen

imkanların
sağlanması
ve
gıda ürünlerinin
AB
gıda
güvenliğine uygun
şartlarda satışa
sunumu.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

AB
mevzuatına
göre hayvansal ve
bitkisel
atıklar
nedeniyle zararlı
ve
vektörlerin
çoğalması
önlenmelidir.
Atıklar
düzenli
toplanmalı
ve
çevre
temizliği
sağlanmalıdır.
Zararlı
ve
vektörler
ile
mücadele
edilmeli,
halk
sağlığı, çevre ve
ekosistem
hizmetleri
korunmalıdır.

Belediye

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Belediyeler AB mevzuatını
bilmekte ve uygulamaktadır.
Genel olarak vatandaşlardan
kaynaklanan
sorunlar
bulunmaktadır.
Bazı belediyeler hayvansal ve
bitkisel atıkların vaktinde
toplanması için yeterli teknik
donanıma ve finansal güce
sahip değildir.

Belediye

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediyeler AB müktesebatını
bilmekte
ve
uygulamaktadırlar.
Ancak gıda güvenliğini, çevre
ve halk sağlığını tehdit eden
vektörler ve zararlılar ile
entegre
mücadelede
(biyolojik, fiziksel, kimyasal ve
kimyasal
olmayan
diğer
yöntemler) alınması gereken
tedbirler,
uygulanacak
yöntemler ile çalışma usul ve
esasları açık ve net değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa AB normlarına uygun
entegre
mücadele
prosedürleri,
belediyelerin
kullanabileceği şekilde açık ve net olarak tanımlanmalı
ve yönetmelik olarak yayınlanmalıdır. Yetki ve
sorumluluklar tam belirlenmelidir.

Zararlı haşere ve vektörler ile
entegre mücadelede görev
alacak personelin bilgi ve
deneyimi güncel değildir.
Adaklık ve kurban kesimiyle
ilgili olarak, hayvanın sağlıklı
olup
olmadığı,
veteriner
kontrolü, kesimi ve atığa çıkan
kısımların çevreye ve halk
sağlığına zarar vermeyecek
şekilde imhasıyla ilgili az da
olsa sorunlar yaşanmaktadır.

Belediyeler Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yaparak ilgili
belediye personeline eğitim ve sertifika verilmesini
sağlamalıdır.
Belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kamu otoritesiyle beraber
halkı aydınlatıcı broşürler yayınlamalı, sosyal medya ve
diğer eğitici ortamlarda kampanyalar yapmalıdır. Bu
durum süreklilik arz etmelidir.

AB
mevzuatına
göre dini rituel ve
uygulamalara
saygı gösterilmeli
ve gıda güvenliği
sorunlarına
yol
açacak faktörler
ortadan
kaldırılmalıdır.

karşılamada teknik olarak
yetersiz kalabilmektedir.
Hallerde satış yapan kişi ve
kuruluşlar gıda hijyeni, iyi
üretim
uygulamaları,
bulaşanlar ve künye sistemleri
konularında yeterli bilgiye
sahip değildir.

Ticaret
Bakanlığı

Sağlık
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Belediye

Diyanet
İşleri
Başkanlığı,
Tarım ve
Orman
Bakanlığı,
İçişleri
Bakanlığı,
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uygulamalarına uygun ve soğuk zincirle donatılmış
modern haller dizayn edip kurabilir.
Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret
Bakanlığı ile iş birliği yaparak hallerde gıda ürünü
satacak kişilere ve kuruluşlara satış öncesi eğitim
vermeli ve uyulması gerekli gıda güvenliği kuralları ve
künye sistemi anlatılmalı, talep edilmeli ve destek
verilmelidir. Bu eğitimler Tarım ve Orman Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı ile Belediyeler tarafından ortaklaşa,
konusunda uzman kişilerce verilebilir. Eğitimi alan
kişilere sertifika verilmelidir.
Belediyeler hane halkına, vatandaşlara ve işletmelere
atıklar konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği
yaparak eğitim düzenlemeli, teşvik etmeli, sertifika
vermeli ve düzenli kampanya yapmalıdır.
Belediyelere yeterli finansal ve teknik destek
sağlanmalıdır.

Kurban ve adaklık
kesimi veteriner
denetiminde ve
halk sağlığı ve
çevre
sağlığına
uygun şartlarda
yapılmalıdır.
AB müktesebatı
mezbahanelerde
HACCP
prensiplerinin ve
hijyen
uygulamalarının
eksiksiz
uygulanmasını
şart koşmaktadır.
Kaçak kesim

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı,
Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Belediye

İçişleri
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Gıda analizlerinin
yapılması için ISO
17025 şartlarına
haiz
gıda
laboratuvarlarının
kurulması.

Belediye

Evcil, süs, sokak,
yabani ve diğer
hayvanların
sağlığının
korunması
ve
rahat yaşamaları
sağlanmalıdır.

Belediye

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Bazı mezbahanelerin alt yapısı
ve çalışma şartları günümüz iyi
üretim
ve
iyi
hijyen
uygulamalarına göre yetersiz
kalabilmektedir.
İlgili belediye personelinin,
mezbahane yönetimi, hayvan
sağlığı, iyi üretim uygulamaları
ve hijyen yönetimi konusunda
eğitim ihtiyacı bulunmaktadır.
Çok az sayıda olsa da zaman
zaman kaçak kesim olduğu
tespit edilmektedir.

Gıda analiz ücretlerinin yüksek
olması nedeniyle belediyeler
analiz
yaptırmakta
zorlanmaktadır. Her ilde Tarım
ve Orman Bakanlığı’na bağlı
gıda analiz laboratuvarları
bulunmaktadır.
Ayrıca
bakanlıkça onaylı özel gıda
analiz laboratuvarları bazı
illerde
mevcuttur.
Bazı
belediyelerin
laboratuvarı
bulunmaktadır.
Belediyeler başıboş hayvanları
uygun barınma yerlerine
toplayıp kimliklendirme, sağlık
kontrolü, kısırlaştırma ve
aşılarını yaptıktan sonra eski
doğal
ortamlarına
bırakmaktadırlar. Ancak genel
olarak
bazı
belediyelerin
yeterli
finansmana
ve
imkanlara sahip olmadığı ve
başıboş köpeklerde yeterli
sağlık taraması yapamadığı ve
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Belediyeler mezbahanelere ruhsat verir. Tarım ve
Orman Bakanlığı ise işletmeyi onaylar. Tarım ve Orman
Bakanlığı, Ticaret Borsası ve diğer kamu ve özel sektör
paydaşları ile beraber mevcut mezbahaneleri
geliştirmeli ve çalışma şartlarını iyileştirmelidir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yapılarak ilgili belediye
personeline eğitim ve sertifika verilmelidir.

Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve ilgili kamu otoritesi ile kaçak kesimin önlenmesi,
çevre, gıda güvenliği ve halk sağlığına etkileri
konularında süreklilik arz eden aydınlatıcı broşür, sosyal
medya yayınları ve eğitici kampanyalar yapmalıdır.
Kolluk kuvvetleri ve bakanlık personeli ile iş birliği ve
ortak denetimi artırarak kaçak kesimi önlemelidir.
Belediyelerin gıda analiz laboratuvarı kurması ve
işletmesi belediyelere ek mali yük getirecektir.
Ekonomik değildir. Belediyelerin analiz için almış olduğu
gıda örneklerini bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz
ettirmesi pahalı olmaktadır. Bakanlık ile iş birliği
yapılarak bu konuya çözüm bulunması, gıda
güvenliğinin sağlanması ve belediyelerin hizmet
kalitesinin ve etkinliğinin artması açısından faydalı
olacaktır.

Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve ilgili kamu otoritesi ile ev, süs, sokak ve yaban
hayvanlarıyla ilgili olarak çevre, gıda güvenliği ve halk
sağlığına etkileri ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması
konularında süreklilik arz eden aydınlatıcı broşür, sosyal
medya yayınları ve eğitici kampanyalar yapmalıdır.
Belediyelere finansal destek sağlanmalıdır.

kontrol
altına
alamadığı
görülmektedir.
Belediyelerde
sahipsiz
hayvanların küpelenmesi veya
işaretlenmesi faaliyetlerinin
genel olarak yeterli olmadığı
görülmektedir.
Hayvan
barınakları
hayvan sağlığı ve
refahı kriterlerine
göre
dizayn
edilmeli ve uygun
şartlar
sağlanmalıdır.

Belediye

AB müktesebatı
hayvan sağlığı ve
refahının
sağlanmasını ve
zoonotik
hastalıkların
ve
antibiyotik direnci
gelişiminin
önlenmesi
için
gerekli tedbirlerin
alınmasını
şart
koşmaktadır.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Belediyeler AB mevzuatını
bilmektedir. İlgili mevzuata
uygun hayvan barınakları açıp
işletebilmesi için belediyeler
yeterli finansman ve personele
sahip değildir.
Belediyelerin kurmuş olduğu
barınaklar geçici barınma yeri
olarak hizmet vermektedir.
Alındığı
yere
bırakılan
hayvanlar gıda güvenliğini,
çevre ve halk sağlığını tehdit
edebilmektedir.
Belediye
personeli
bu
konudaki
AB
mevzuatını
bilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı
hayvan sağlığı ve hayvan
refahının
sağlanmasından
sorumludur. İlgili yönetmeliğe
göre hayvan hastalıklarının
önlenmesinde belediyelerin
yardımcı
olması
talep
edilmektedir. Yönetmelik bu
konuda detaylar vermemiştir.
Zoonotik hastalıkların ortaya
çıkışı,
kontrolü
ve
önlenmesiyle ilgili belediye
çalışanlarının bilgi ve tecrübesi
yeterli düzeydedir.
Belediyelerin
zoonotik
hastalıkların önlenmesi için
ayırdıkları bütçe yetersiz
kalabilmektedir.
Belediye personeli antibiyotik
direnç gelişiminin önlenmesi
konusunda yeterli eğitime
sahip değildir.
Hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve
işletmeler hayvan sağlığı,
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Belediyeler Personel sayısını artırmalıdır.
İlgili personele Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı iş birliği yapılarak eğitim ve sertifika
verilmelidir.
Bu konuda belediyelerin finansman kaynakları
iyileştirilmelidir.

Belediyelerin daimi hayvan barınakları kurması,
işletmesi ve yönetimiyle ilgili olarak usul ve esasların
Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak yeniden
düzenlenmesi yararlı olacaktır.
Bu konuda
belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş
birliği yapması ve tedbirler alması yerinde olacaktır.
Belediyeler için bu konuda daha açık ve uygulanabilir bir
yönetmeliğin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile koordinasyon halinde hazırlanması yararlı
olacaktır.

Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı ile iş birliği yaparak belediye personeline
hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zoonotik hastalıkların
önlenmesiyle ilgili güncel bilgi ve eğitim verip
sertifikalandırılmalıdır.
Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile iş
birliği yapıp belediyelerin zoonotik hastalıklarla
mücadele için ayırması gereken bütçenin belirlenmesi
ve eksikse kaynak yaratılması yararlı olacaktır.
Belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı ile iş birliği yaparak belediye personeline
veteriner ilaçları, antibiyotik kullanımı ve direnç
gelişiminin önlenmesiyle ilgili eğitim vermeli ve
sertifikalandırmalıdır.
Hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve işletmelere hayvan
sağlığı, refahı ve zoonotik hastalıkların önlenmesi gibi

AB müktesebatına
göre
bulaşıcı
hastalık taşıyan
ve/veya
ölü
hayvanların insan
ve çevre sağlığına
uygun bir şekilde
imha
ve/veya
gömülmesi
gerekmektedir.
AB müktesebatı
bitki
sağlığının
korunması
ve
zararlılarla
entegre mücadele
edilmesini ve bu
konudaki
yönetmeliklere
uyulmasını şart
koşmaktadır.

AB müktesebatı
tarım, hayvancılık
ve
gıda
sektörünün
geliştirilmesi ve
gıda güvenliğinin
tesis edilmesine
büyük
önem
vermektedir.
Avrupa Birliği’ne
göre
şehirler,
sakinlerine
ve
çevresinde

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Belediye

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

refahı ve zoonotik hastalıkların
önlenmesi gibi konularda
yeterli bilgiye sahip değildir.
Belediye
personelinin
hastalıklı ölü hayvanların gıda
güvenliği, halk sağlığı ve
çevreye
olası
etkileri
konusunda eğitim ihtiyaçları
bulunmaktadır.

konularda eğitim ve sertifika verilmesi ve farkındalık
kampanyaları yapılması yararlı olacaktır.

Belediyeler AB mevzuatını
genel olarak bilmektedirler.
Belediye
personeli
bitki
sağlığının sağlanması, tarımsal
ilaç kalıntıları, maksimum izin
verilen limitler, kimyasal ve
biyolojik mücadele yöntemleri,
güncel
mevzuat,
gıda
güvenliği, halk sağlığı ve
çevreye
olası
etkileri
konusunda güncel bilgilere
sahip değildir.
Bitki sağlığının sağlanması,
entegre zararlılarla mücadele
yöntemleri ve izin verilen
maksimum kalıntı limitleri
konularında çiftçiler yeterli
bilgi ve uygulama becerisine
sahip değildir.
Tarımsal ilaç kapları ve atıkları
sahada bırakılmaktadır.
Gıda
güvenliğinin
iyileştirilmesi, biyoçeşitliliğin
korunması
ve
iklim
değişikliğine pozitif katkısı olan
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü tarafından da
desteklenen
sürdürülebilir
kalkınma ve AB’nin GIDA 2030
programlarının uygulanması
ve tarım-gıda sektörünün
gelişmesi için belediyelerin
yapabileceği çalışmalarla ilgili
usul ve esaslar ve alacağı
aksiyonlar tanımlı değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve diğer uzman paydaşlar ile iş birliği
yapılarak ilgili belediye personeline eğitim ve sertifika
verilmelidir.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yapılarak ilgili belediye
personeline eğitim ve sertifika verilmelidir.

Belediye personeli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer
paydaşlar ile iş birliği yapıp bitki sağlığının tesis edilmesi
için çiftçi ve tarımsal üreticilere eğitim vermelidir.

Tarımsal ilaç atıkları belediyelerce toplanabilir.
Bu konuları kapsayan rehber niteliğindeki yasal
mevzuatın ilgili uzmanlarca hazırlanması ve belediyeler
tarafından uygulanması BM ve AB’nin sürdürülebilir
kalkınma ve GIDA 2030 programlarına uyum ve gıda
güvenliğinin sağlanması açısından çok yararlı olacaktır.

yaşayanlara
güvenilir, sağlıklı,
sürdürülebilir ve
besleyici gıdalar
sağlayabilecek
inovasyon
ekosistemleri
kurabilirler.

AB
gıda
güvenliğinin
sağlanması
için
Yeşillendirme,
Biyoçeşitlilik,
Seragazı salınımı
kontrolü, Toprak
korunması
ve
Tuzlanmanın
önlenmesi
ve
Ekosistem
hizmetlerinin
iyileştirilmesinin
dolaylı
olarak
pozitif
katkı
yaptığını
belirtmektedir.
AB
mevzuatına
göre içme suyu
güvenilir
ve
sağlığa
uygun
olmalıdır.

Tarım ve gıda sektörünün
gelişmesi ve gıda güvenliğinin
ve gıda güvencesinin iyileşmesi
için belediyelerde inovasyon
merkezleri
bulunmamakta
veya bu konudaki faaliyetleri
yetersizdir.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye
Milli Eğitim
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Meslek
Odaları
Diğer

Belediye
Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Belediye personeli tarım ve
gıda sektörünün geliştirilmesi
için teknoloji, üretim, kalite,
Ar-Ge,
yasal
mevzuat,
pazarlama, satış, ihracat, insan
kaynakları, rekabet, iş birliği ve
yatırım gibi alanlarda bilgi,
tecrübe
ve
yetkinlik
konularında tam donanımlı
değildir.
Belediyeler bu konudaki AB
politikasını ve BM hedeflerini
kısmen
bilmektedir.
Belediyeler gıda güvenliğine
dolaylı pozitif katkısı bulunan
yeşillendirme, biyoçeşitliliğin
korunması, sera gazlarının
azaltılması,
toprağın
korunması ve tuzlanmanın
önlenmesi, su kaynaklarının
korunması alanlarında hizmet
kalitesi
geliştirmede
ve
ekosistem
hizmetlerinin
iyileştirmede tam donanımlı
değildir.

İçme sularının beslendiği su
havzalarının ve içme suyunun
bulaşanlardan korunması ve
suyun dezenfeksiyonuyla ilgili
bazı belediyelerde eğitim
seviyesi yeterli değildir.
Su kaynaklarının biyolojik,
kimyasal ve fiziksel olarak
kirlenmemesi
için
belediyelerin
alabilecekleri
önlemler
yeterince
tanımlanmamıştır.
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Belediyelerin, gıda güvenliğine, biyoçeşitliliğe, iklim
değişikliğine ve halk sağlığına pozitif katkı yapacak,
tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün gelişimine yol
açacak olan inovasyon merkezlerini kurmalarına
yönelik, rehber niteliğinde çalışma usul ve esaslarını
içeren bir yönetmeliğin ilgili uzmanlarca hazırlanması
faydalı olacaktır. Belediyeler bu konuda Tarım ve
Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer
paydaşlar ve uzmanlar ile iş birliği yapmalıdır.
Belediyelere bu konularda finansman desteği
verilmelidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş
birliği yapılmalıdır.
Belediyelere bu konularda eğitim desteği verilerek
uygun personel istihdam edilmeli, eğitim verilmeli ve
sertifikalandırılmalıdır. Belediyelerin bu konulardaki
kurumsal kapasitesi BM ve AB hedeflerine göre
güçlendirilmelidir.
Belediyelerin
bu
konularda
finansal
olarak
desteklenmesi ve kaynak ayırması gerekmektedir.
Personele eğitim ve sertifika verilmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliği
yapılması gerekmektedir.
Yasal mevzuatın hazırlanması ve belediyelerin bu
konuda uzun vadeli stratejik planlar hazırlayıp
uygulamaya koyması gerekmektedir.

Sorumlu belediye çalışanlarına bu konuda eğitim
verilmesi
Sahip oldukları teknik donanım ve imkanların artırılması

Belediyelerin bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği
yapması ve üzerine düşen sorumlulukları bir yönetmelik
ile tanımlaması yararlı olacaktır.

AB müktesebatı
gıda
kaynaklı
hastalıkların
önlenmesi
için
izlenebilirliğin
sağlanmasını şart
koşmaktadır.

AB müktesebatı
geleneksel
ve
yöresel ve diğer
ürünlerin
geliştirilmesi ve
pazarlanmasıyla
ilgili olarak teşvik
edici ve gıda
güvenliğine uygun
esasları belirlemiş
ve
uygulamaya
koymuştur.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

Belediye

Ticaret
Bakanlığı

Belediye personeli çiftlikten
sofraya prensibine uygun
olarak 5996 sayılı yasal
mevzuat ve gıda hijyeni, iyi
üretim
uygulamaları,
izlenebilirlik, gıda kaynaklı
hastalıklar ve gıda güvenliğinin
sağlanması konularında tam
donanımlı değildir.
Belediyeler gıda kaynaklı
hastalıkların
önlenmesinde
yeterince aktif ve gerekli
katkıyı yapmaktadırlar.

Belediyeler bu konudaki AB
müktesebatını
yeterince
bilmektedirler.
Türkiye
geleneksel tarım ve gıda
ürünleri açısından çok zengin
bir mirasa sahiptir.
Bu zenginliğin korunması ve
geliştirilmesi için belediyelerin
faaliyetleri yeterli değildir.

Geleneksel tarım ve gıda
ürünlerinin
ekonomiye
kazandırılmasıyla
ve
etiketlenmesiyle ilgili yasal
mevzuatlar yetersizdir.
AB müktesebatı
gıda
hijyeninin
sağlanması
için
gıda zincirinin tüm
aşamalarında
kontrol,
analiz,
denetimlerin ve
yasal
yaptırımların
uygulanmasını
şart koşmuştur.

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Belediye

Belediyeler AB mevzuatını
genel olarak bilmektedirler.
Tarım ve Orman Bakanlığı
yetkisinde
olan
gıda
denetimlerine talep üzerine
eşlik etmektedirler. Belediye
personelinin bu konuda yasal
yetkisi yoktur ancak talep
üzerine destek vermektedirler.
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yapılarak ilgili
belediye personeline eğitim ve sertifika verilmesi yararlı
olacaktır.

Belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ve sağlık
bakanlığı ile iş birliği yapıp gıda hijyeni, gıda kaynaklı
hastalıkların önlenmesi, iyi üretim uygulamaları ve
izlenebilirlik konularında halkı aydınlatıcı eğitimler ve
sertifika vermesi ve ayrıca broşür, sosyal medya
yayınları ve farkındalık için kampanyalar yapması yararlı
olacaktır.
Belediyeler Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliği
yaparak mevcut geleneksel ürünlerin ortaya çıkarılması,
coğrafi işaret vb. sistemler ile korunması,
ticarileştirilmesi, dış pazarlara sunumu, tanıtım ve fuar
düzenlenmesi konularında daha aktif çalışmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak
belediyelerin geleneksel tarım ve gıda ürünlerinin gıda
güvenliği ilkelerine uygun üretilmesi, coğrafi işaret ve
koruma altına alınması ve ekonomiye kazandırılması
için gerekli finansman, üretim, Ar-Ge, teknoloji,
pazarlama, ihracat, dağıtım, iş birliği ve tanıtım desteği
vermesi yararlı olacaktır.
Belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
ile iş birliği yapması ve geleneksel tarım ve gıda
ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili etiket
beyanlarını kapsayacak şekilde yasal mevzuatın
hazırlanması ve yayınlanması faydalı olacaktır.
Türkiye’nin hızla büyüyen hizmetler sektörü ve gıda
kaynaklı hastalıkların zaman zaman ortaya çıkması,
kafe, restoran, sokak satıcıları, perakende ve oteller gibi
hizmetler sektörüyle ilgili gıda hijyen denetimlerine,
gıda hijyeni ve denetimi konusunda Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan eğitim ve sertifika almış belediye
personelinin iştirak etmesi, 82 milyon nüfusa ve 40
milyona turiste ev sahipliği yapan Türkiye için gıda
güvenliğinin iyileştirilmesi adına yüksek katkı
yapmaktadır. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile
belediyelerin iş birliği yapması ve ilgili yönetmeliklerde
değişiklik yapması ve belediye personelinin gıda hijyen
kontrolü
ve
denetimlerine
katılması
ve
yetkilendirilmesiyle ilgili olarak çalışma usul ve

esaslarının yeniden tanımlanması yararlı olabileceği
düşünülmektedir.

AB gıda kronik
hastalıkların
önlenmesi ve halk
sağlığının
iyileştirilmesi için
iyi beslenmenin
teşvik edilmesini
önermektedir.

2.5.2

Sağlık
Bakanlığı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Belediye
Milli Eğitim
Bakanlığı

Belediyeler bu konudaki AB
müktesebatını
ve
uygulamalarını
yeterince
bilmektedir. Ancak AB’ye
uyumlu olan ve Sağlık Bakanlığı
tarafından tavsiye edilen iyi
beslenme
uygulamalarını
genel olarak bilmektedirler.
Halkı eğitici faaliyetler yeterli
düzeyde değildir.

Belediyeler Sağlık bakanlığı ile iş birliği yaparak iyi
beslenme konusunda halka eğitim ve farkındalık
yaratıcı tanıtımlar yapabilirler.

Belediyelerde AB Gıda Güvenliği Müktesebatı Uyum SWOT Analizi

Belediyelerin AB gıda güvenliği müktesebatını ve politikasını uygulamadaki hizmet kapasitesini ve
verimliliğini değerlendirirken belediyelerin kurumsal olarak sahip olduğu iç dinamiklerini yani güçlü ve
zayıf yönlerini ve belediyelerin performansını etkileyen dış dinamikleri yani olanaklar ve tehditler de
bu Rapor kapsamında incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda, belediyelerin AB müktesebatına uyum
performansını ve uygulama kapasitesini etkileyen iç faktörler; güçlü ve zayıf yönler ve dış faktörler;
fırsatlar ve tehditler verilmektedir:
SWOT ANALİZİ
İÇ
POZİTİF
FAKTÖRLER
Güçlü yönler
Belediyelerin kurumsal yapısı ve gıda güvenliği
uygulamalarındaki
bilgi,
deneyim
ve
koordinasyon tecrübesi.
Belediyelerin halkla ilişkiler deneyimi.
Belediyelerin bilgi, nitelikli insan, finans,
teknoloji, pazar, ihracat, inovasyon ve iş birliği
araçlarına kolay erişebilmesi.
Belediyelerde gıda güvenliğinin sağlanması ve
halk sağlığının korunması konusundaki yüksek
motivasyon, öğrenme, uygulama ve başarma
isteği

NEGATİF
Zayıf yönler
Sürekli yenilenen AB gıda güvenliği sistemi ve prensipleri konusunda
kurumsal bilgi ve deneyimin yenilenmesi, kapasitenin artırılması, KPI
kriterlerinin belirlenmesi, ölçümü ve uygun aksiyonların alınması
ihtiyacı.
GMP, GHP, GAP ve HACCP konularında genel bilgi ve eğitim düzeyine
sahip olunması.
Bazı belediyelerde yönetim ve ekibi arasında yaşanan iletişim ve
koordinasyon eksikliği.
Bazı belediyelerde nitelikli uzman personel eksikliği ve/veya sık
personel değişimi nedeniyle gıda güvenliği konusunda kurumsal bilgi ve
tecrübenin zayıflaması.
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İleri teknoloji kullanımı ve gelişmiş internet
uygulamalarına (IoT, Big Data, robots, drones,
blockchain, akıllı makineler) kolay erişim
olanağı.
AB gıda yasasının halen Türkiye’de 5996 sayılı
yasa ile uygulanıyor olması ve çok kolay erişim
imkanı.
Tarım-gıda sektörünün gelişmesi ve gıda
güvenirliliğinin sağlanması için güçlü hükümet
desteğine sahip olmaları.
Belediyelerin gelişmiş kurumsal hizmet
kapasitesi ve kültürü.
Belediyelerin kurumsal hizmetlerine vatandaş
ve tüketiciler tarafından gösterilen yoğun ilgi
ve destek.

Belediyelerde gıda güvenliği ve gıda kaynaklı hastalıklara ait veri
tabanının yeterli olmaması.

Belediye personelinin hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, hayvan
hastalıklarının ve antibiyotik direnç gelişiminin önlenmesi konularında
güncel ve nitelikli bilgi ve eğitime sahip olmaması.
AB gıda güvenliği ilkelerinin uygulanmasından sorumlu kurumlar ve
belediyeler arasında koordinasyon ve iletişim düzeyindeki zorluklar.
Belediye personeli bitki sağlığı, entegre zararlılarla mücadele, iyi tarım
uygulamaları, pestisit kullanımı ve ekosistem hizmetlerinin korunması
ve iyileştirilmesi konularında güncel bilgi ve eğitime sahip olmaması.
Belediyelerde gıda güvenliği faaliyetlerinin farklı birimler içinde
gerçekleştirilmesi. Yetki ve sorumlulukların iç içe girmesi hizmet
kalitesini ve verimliliğini negatif olarak etkilemekte.
Bazı belediyelerin tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişmesi ve
ekosistem hizmetlerinin iyileşmesi ve diğer kurumlar ile iş birliği
faaliyetlerinde zayıf kalmaları
Belediyelerin uygulamak zorunda olduğu gıda güvenliği ilkelerini içeren
yönetmeliklerin çok parçalı olması ve açık, net, pratik, esnek ve güncel
olmaması. Çalışma usul ve esaslarının günümüz risk tehlikelerine,
gelişen teknolojiye, tüketici beklentilerine, tarım-gıda endüstrisindeki
değişime ve AB gıda güvenliği ilkelerine göre detaylıca tanımlanmamış
olması. Belediye personelinin gıda güvenliğiyle ilgili yetki ve
sorumlukları, çalışma usul ve esasları ve yaptırım güçlerinin net ve
anlaşılır olmaması.
Gıda zincirindeki dış paydaşlar (tüketiciler, çiftçiler, küçük işletmeler ve
diğer) AB gıda kanunları ve yönetmelikleri hakkında yeterince bilgi ve
deneyim sahibi değildir.
Belediyelerde AB gıda mevzuatına uyumu izleyecek, ölçecek,
değerlendirecek ve geliştirecek uzmanlık düzeyinin artırılması ihtiyacı.
AB gıda yasasını uygulamakta zorlanan küçük üreticilerin eğitimi,
finansmanı ve teknik donanımlarının iyileştirilmesi ve ürünlerinin AB
müktesebatına uygun olarak pazara veya hallere sunulması konusunda
belediyelerin yeterli finansal kaynağa sahip olmaması.
Gıda güvenliği ve kontrolünün izlenmesi, denetimi ve yaptırımı
konularında doğrudan yetkilerinin olmaması ve Tarım ve Orman
Bakanlığı ile etkin iş birliği ve iletişim ihtiyacı ve bu durumun yarattığı
zorluklar.
Genel olarak belediyelerin yeterli finansman gücüne sahip olmaması.
Pazar yerlerinde ve/veya hallerde çiftçi, aracı, üretici ve/veya
işletmelerin satışa sunduğu ürünlerde izlenebilirlik ve/veya gıda hijyeni
ve/veya AB mevzuatına göre tanzim edilmiş ürün bilgilerinin yer
almaması ve özellikle küçük üreticilerin gıda hijyeni, güvenliği ve
etiketleme konularında yeterli bilgiye sahip olmaması.
Belediye personelinin gıda kontrolü, risk analizi ve izlenebilirlik gibi
konularda bilgilerinin güncel olmaması.
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Bazı il ve ilçelerde belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı
arasında iletişim ve iş birliği düzeyinin kurumsal performansı artırıcı ve
geliştirici seviyede olmaması
İlçe belediyeleri ile il belediyesi arasındaki iletişimde görülen zorluklar.
Belediyeler tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişmesi ve
ekosistem hizmetlerinin iyileşmesi ve diğer kurumlar ile iş birliği
faaliyetlerinde kurumsal kapasiteyi ve uzun vadeli inovasyon
stratejilerini geliştirmekte zorlanmaktadırlar. Tarımsal üreticilere
yönelik finansman, teknoloji, Ar-Ge, geleneksel ürün IP faaliyetleri, yeni
ürün geliştirme, eğitim ve kapasite geliştirme, pazarlama, ihracat ve
rekabet analizi konularında hizmet veren inovasyon ofisleri
bulunmamakta ve/veya tam fonksiyonel değildir.
Belediyelerin doğrudan gıda güveliğine yönelik mevzuat hazırlama,
yayınlama ve uygulama yetkisinin olmaması ve bakanlıklar ile iş birliği
yapmak zorunda olması.
Belediyelerde AB müktesebatına uygun kurumsal kapasitenin gelişmesi
için tepe yönetimin tam destek vermemesi ve/veya kurumsal direnç
olması.

DIŞ
FAKTÖRLER

Olanaklar

Tehditler

AB müktesebatına uyumlu gıda hijyeni, hayvan
sağlığının tesisi ve hastalıklarının önlenmesi,
bitki sağlığının sağlanması ve zararlılarla
mücadele ve diğer ilkelerin hayata geçirilmesi
için başarılı iletişim kampanya yürütme
araçlarının varlığı ve deneyimi.
Giderek artan tarım-gıda işletmelerinin sayısı.

Belediyeyi ilgilendiren AB gıda mevzuatına yönelik detaylı, net, pratik,
esnek ve belediyelerin çalışma usul ve esaslarını tek çatı altında
toplayan bir yönetmeliğin hazırlanmasına ilgili bakanlıkların ilgi
göstermemesi.

Gıda güvenliği ve gıda kaynaklı hastalıklar
hakkında artan farkındalık.
AB
gıda
güvenliği
standartlarının
uygulanmasına yönelik uluslararası desteğin
var olması.
Gıda güvenliği ve kontrolü konusunda tüketici
derneklerinin ortaya çıkması, tüketici bilincinin
ve farkındalığının artması ve yoğun medya
ilgisi.
Gıda güvenliği için amaç ve hedeflerin
belirlenmiş olması. AB mevzuatı ve politikası
prensiplerinin varlığı ve kolay ulaşılması.

Çevrenin
ve
ekosistem
hizmetlerinin
iyileştirilmesine artan ihtiyaç ve talep.

Gıda güvenliğini ve gıda güvencesini sağlarken, tarım-gıda sektörünün
AB kurallarına göre büyümesini kısıtlayıcı parametrelerin
yönetmeliklerde olması.
Belediyelere tahsis edilen yetkiler arasındaki karışıklık.
Politika yapıcıların dikkatini gıda güvenliğinden ve kalitesinden
uzaklaştıracak birçok gelişmenin yaşanması ve gecikme olması.
Aşırı sorumluluk verilmesi ve yetersiz finansal kaynakların sağlanması.

Düzenleyici kurumlarda gıda güvenliğinin nasıl sağlanacağı, risk analizi
ve uzun vadeli tarım-gıda sektörüyle ilgili ilişkisinin tanımlanmasında
stratejik ve inovatif yaklaşım farklılığı.
İllerde valiliğin yönetiminde gıda güvenliği koordinasyon merkezi
bulunmaması ve ona özel çalışma usul ve esaslarını tanımlayan bir
yönetmeliğin ve ekibinin olmaması.
Tarım-gıda üreticileri arasında yeterli iş birliği, işletişim ve koordinasyon
olmaması ve belediyenin gıda güvenliği hizmetlerinde aksamalara yol
açması. Akıllı uzmanlaşma, kooperatifleşme, kümelenme ve iş birliği
kültürünün gelişmemiş olması.
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Şehir tarımsal-gıda sistemlerinin kurulmasına
artan talep.
Gıda üretim teknolojilerindeki hızlı değişim,
globalleşme,
transport
ve
iletişim
olanaklarının artması nedeniyle kişiye özgü
gıda ürünlerine ve ayrıca fonksiyonel ve tıbbi
özellikli gıdalara taleplerin artması.
Belediyelerin iş birliği yapabileceği güçlü kamu
kurumları, üniversiteler, organize sanayi
bölgeleri, sivil toplum kuruluşları, kamu-özel
ortaklıklar, özel sektör, ticaret grupları ve
konusunda yetkin nitelikli uzman varlığı.
AB müktesebatına uygun üretim yapmak
isteyen çiftçi ve işletmelerin sayısındaki artış.
AB gıda yasasına ve ilkelerine uyum konusunda
hükümet desteği ve sağladığı finansal
olanaklar.
Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi
uluslararası standartları (Codex Alimentarius)
ve AB gıda yasası normlarını bilen ve
konusunda uzman olan bakanlıkların varlığı ve
onların desteği.
Farklı ülkelerin belediyeleri, ticaret grupları,
Ar-Ge ve inovasyon kuruluşları ve diğer
kurumlarıyla iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşım
olanakları.
Gıda güvenliğinin, gıda güvencesinin ve
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak
küçük aile işletmelerinin desteklenmesi,
geliştirilmesi ve ürünlerinin pazara girmesiyle
artan uluslararası destek ve bakış açısı (FAO
gibi)
AB müktesebatına uygun üretim yapmak
isteyen çiftçi ve işletmelerin sayısındaki artış.
AB müktesebatına uygun üretilmiş gıda
hammaddesi ve bitmiş ürün taleplerindeki
giderek artan yurt içi ve dışı talepler.

Hayvanlarda antibiyotik ve bitkilerde zararlılara karşı pestisitlerin
kullanımında AB müktesebatına aykırı uygulamaların yapılması ve
kurallara riayet edilmemesi.
Yeni tür zoonotik hastalıkların tespiti, teşhisi ve kontrolündeki zorluklar
gecikmelere yol açabilmesi.

Vektörlerin üremesine ve kirlenmeye yol açabilecek kirleticilerin
çevreye habersiz ve izinsiz bırakılması.

Tüketicilerin gıda güvenliği ve hijyeni konusunda bilinçsiz olması.
AB gıda güvenliği sistemi konusunda çiftçilerin, küçük aile işletmelerinin
ve diğer paydaşların bilgi ve uygulama becerileri yeterli düzeyde
olmaması.

Gıda zincirindeki dış paydaşların (tüketiciler, çiftçiler, küçük işletmeler
ve diğer) AB gıda kanunları ve yönetmelikleri hakkında yeterince bilgi
sahibi olmaması.
AB müktesebatına tam uyum ve kapasite geliştirme için yeterli
finansman verilmemesi.

Aynı ildeki il ve ilçe belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri arasındaki
yetersiz iletişim ve iş birliği.
İl ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı ile belediyeler
arasında iş birliği, iletişim ve bilgi paylaşımının yetersiz olması.
Çiftçilerin ve küçük üreticilerin AB müktesebatı ilkelerine uygun gıda
güvenliği uygulamalarına ilgisiz kalması.
Diğer kurumlardan gıda güvenliği koordinasyon merkezi kurulmasına
yönelik direnç olması.
Ekonomik kriz nedeniyle finansman sıkıntısı ve/veya seçimler nedeniyle
organizasyonda görülen yönetim ve personel değişim sıklığı.
Gıda güvenliğinin sağlanmasında giderek kompleks hale gelen yapı
(tarım, hayvancılık, su ürünleri, hayvan sağlığı ve hastalıkları, bitki
sağlığı ve zararlılarla entegre mücadele, kimyasal, biyolojik ve fiziksel
tehditler, aniden çıkan yeni hastalıklar, vektörler, iklim değişikliği, sera
gazları emisyonu, toprakta tuzlanma, kuraklık, aşırı yağış, orman kaybı,
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aşırı şehirleşme, kişiye özel gıda ihtiyacının artması, sık sık değişen
maksimum izin verilen limitler vb.)
Gıda güvenliği yasalarının, transformasyona uğrayan teknoloji ve
bilimsel gelişmeler ışığında tarım ve gıda sektörlerinin gelişmesini
zorlaştırıcı şartlar içermesi, esnek ve değişime açık olmaması.
Nitelikli uzman eksikliği.

Swot analizi değerlendirildiğinde, belediyelerin idari ve kurumsal kapasitesinin ve iş birliği olanaklarının
güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özet olarak bireysel ve kurumsal performans kriterlerinin
belirlenmesi; iş birliği yapılacak kurumların tanımlanması; eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve
alınacak eğitimlerin belirlenmesi; belediyelerin sorumlu olduğu mevcut mevzuatların güncellenmesi;
finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması; hizmet alanlarının stratejik plana göre yeniden
detaylı olarak belirlenmesi ve buna uygun çalışma usul ve esaslarının tanımlanması; risk bazlı analiz,
kontrol, gözetimlerin ve düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması; izlenebilirliğin sağlanması; etkin
iletişim, iş birliği ve koordinasyonun tesisi ve ayrıca kurumsal hizmet kalitesi ile verimliliğin sağlanması
için AB mevzuatlarına ve hedeflerine uygun olarak ilgili standartların, prosedürlerin ve rehberlerin
hazırlanmasının ve uygulamaya konulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

2.6

Genel Değerlendirme, Sonuç ve Tavsiyeler

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Belediyelerin gıda güvenliği konusundaki AB mevzuatı ve ilkeleriyle ilgili
farkındalık düzeyleri ve geliştirilmesi gereken hususlar hakkında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış
olup, varılan sonuçlar ve tavsiyeler yine aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:
1. Belediyeler Avrupa Birliği’nin Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası ve ilkelerini
yeterince bilmektedirler. Gıda güvenliğinin denetiminde ana sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Sağlık Bakanlığı’nda olmasına rağmen, belediyeler destek verdikleri ve sorumlu oldukları alanlarda
organizasyonel yapı, yönetim, koordinasyon ve personel kapasiteleriyle tatmin edici düzeyde gıda
güvenliği kontrolü ve gözetimi yapmakta ve Türkiye’de gıda güvenliğinin AB mevzuatına uyumlu olarak
sağlanmasına ciddi katkı sağlamaktadırlar.
2. Ancak günümüzde tarım-gıda endüstrisinin farklılaşması ve gıda zincirinin daha kompleks hale
gelmesi, şehirleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği ve ekosistemin bozulması, dijital transformasyon,
tüketici beklentileri ve beslenme şeklindeki değişim, alerjen hastalıkların artışı, bitki hastalıkları,
zoonotik hastalıklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, artan taklit ve tağşiş, gıda güvenliğine etki eden
risklerin artması ve standartların hızlı değişimi ve diğer sebepler nedeniyle belediyelerin kurumsal
kapasitesinin ve verimliliğinin daha üst seviyeye çıkması için AB gıda güvenliği politikası, ilkeleri, vizyonu
ve hedeflerinin detaylı olarak öğrenilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle belediyeler
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmalı, koordinasyonu
artırmalı ve konusunda uzman kişilerle en iyi uygulamalar; AB gıda güvenliği politikası, mevzuatı ve
ilkeleri; AB GIDA 2030; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023
Stratejik Plan ve “Codex Alimentarius” prensiplerine odaklanan eğitim programlarını geliştirmeli ve
personelini eğitmelidir.
3. Belediyeler AB gıda güvenliği müktesebatıyla ilgili kendi yetki ve sorumluluk alanlarına giren
faaliyetlerin yerine getirilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli ilerlemeler kaydetmiş olmasına
rağmen belirli alanlardaki faaliyetlerin ve kurumlar arası iş birliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiği
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ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle her ilde valiliğin koordinasyonunda belediyeler, Tarım ve
Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşların katıldığı “Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi”
kurulmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. İl ve ilçelerde bu görevin Umumi Hıfzıssıhha kurulları
tarafından yapıldığı Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından ifade edilmiştir. Yaptığımız saha çalışması
ve görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre günümüz koşullarında, sahada etkin işbirliği, hızlı
karar alabilme ve uygulama yapılabilmesi için Valilik koordinasyonunda bir Gıda Güvenliği
Koordinasyon Merkezi kurulmasının faydalı olacağı yönündedir.
4. Belediyelerin uygulamak zorunda olduğu, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal mevzuat AB
normlarına uyumlu olmasına rağmen çok parçalı, yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esaslarını,
anlaşılır tanımlamakta zayıf ve ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, Tarım ve
Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak var olan tüm mevzuatlar gözden geçirilmeli ve
belediyelerin uygulamak zorunda olacağı AB müktesebatına uyumlu, açık, şeffaf, yetki ve
sorumlulukların net olduğu, pratik ve yapıcı ve AB’nin temel gıda güvenliği politikası, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ve AB GIDA 2030 programlarına uyumlu ve 5996 sayılı Kanunu kapsayıcı yeni bir
yönetmelik konusunda uzman kişiler ile hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. Bu kapsamda;
a. Belediyelerin zoonotik hastalıklarla ilgili yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları
yeniden detaylı olarak tanımlanmalıdır;
b. Belediyelerin vektör ve zararlılarla mücadele yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları
yeniden detaylı olarak tanımlanmalıdır;
c. Belediyelerin gıda hijyeninin sağlanmasıyla ilgili yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve
esasları yeniden tanımlanmalıdır; Türkiye’nin 82 milyon aşan nüfusu, 40 milyonu aşan turist
sayısı, 5 milyonu aşkın göçmen varlığı, giderek büyüyen tarım, hayvancılık ve su ürünleri
sektörleri ve gıda endüstrisi ve hizmetler sektörü nedeniyle yiyecek ve içecek hizmetleri sunan
kafe, restoran, otel gibi hizmetler sektörü kapsamına giren alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı
ile iş birliği yapmak suretiyle belediyelere gıda hijyeni kontrol ve denetim yapma yetkisinin
verilmesi tekrar değerlendirilebilir;
d. Diğer alanlardaki yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları yeniden tanımlanmalı ve
günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermelidir.
5. Belediyelerin genel olarak finansman güçlüğü içinde oldukları ve teknik donanımlarının yeterli
olmadığı gözlenmektedir. Yatırım yapabilmeleri için yeterli finansman ve teknik olanaklar
sağlanmalıdır.
6. İl ve ilçe belediyeleri arasında ve/veya il ve ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve/veya
Sağlık Bakanlığı teşkilatları ve/veya diğer kamu kurumları ve/veya diğer paydaşlar arasında iş birliği ve
koordinasyon güçlendirilmelidir.
7. Belediyelerde AB müktesebatının başarıyla uygulanabilmesi için uzman personel istihdamı teşvik
edilmeli ve sık sık personel değişimi engellenmelidir.
8. Belediyeler bulundukları yerlerde tarım gıda sektörünün gelişmesi için tarım-gıda inovasyon ofisleri
kurmalı ve gıda güvenliğinin ve gıda güvencesinin sağlanması için faaliyetlerde bulunmalı ve
danışmanlık hizmeti vermelidir. İnovasyon ofislerinin faaliyet alanları:
a. Tarım-gıda sektöründe girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını desteklemelidir;
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b. Tarım-gıda sektörü iç ve dış yatırım, pazarlama, tanıtım ve ihracat faaliyetlerini teşvik etmeli ve
finansal olarak desteklemelidir;
c. Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer paydaş ve konusunda uzman olan kişiler ile iş birliği yaparak
insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, çiftçilerin ve diğer paydaşların gıda hijyeni,
izlenebilirlik, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, zararlılarla mücadele, gıda kalitesi ve analizleri, kimyasal
ve biyolojik tehlikeler, gıda kökenli ve ihbari mecburi hastalıklar, iyi üretim uygulamaları, iyi tarım
uygulamaları, Ar-Ge ve ürün geliştirme, coğrafi işaretler, teknoloji, dijital transformasyon,
pazarlama, yasal gıda mevzuatları, ihracat, finansman olanakları ve teşvikler, risk analizi, iş birliği
olanakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması, iyi beslenme, gıda atıkları ve kaybı ve
ekosistem hizmetleri (biyoçeşitlilik, toprağın korunması, su kaynakları, iklim değişikliği,
tuzlanma, sera gazları emisyonu, yeşillendirme) konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermelidir;
d. Tüketicilere AB müktesebatına uygun gıda hijyeni, gıda atıkları ve kaybının önlenmesi, iyi
beslenme ve alerjen gıdalar gibi konularda eğitim vermelidir.
9. Belediyeler geleneksel tarım-gıda ürünlerinin tarladan sofraya gıda güvenliği prensibine uygun
olarak üretilip tüketiciye sunulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş
birliği yapmalı ve bu ürünlerin coğrafi işaretler ve vasfına uygun etiketler ile korunmasını ve
ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasını sağlamalıdır.
10. Belediyeler AB müktesebatına uygun gıda güvenliği sistemlerinin tam olarak uygulanması ve tarımgıda sektörünün geliştirilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel
sektör, yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler, çiftçiler ve diğer paydaşlar ile iş birliğini geliştirmeli
ve teşvik etmelidir.
11.Belediyeler Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak “Güvenli Gıda” gibi
web siteleri açarak AB gıda güvenliği müktesebatına ve politikalarına uygun nitelikte tüketiciler ve gıda
zinciri aşamalarında faaliyette bulunanlar ve kırsal alanda çalışan kadınlar için eğitici ve öğretici yayınlar
yapmalı ve online eğitim programları düzenlemelidir.
12.Gıda Güvenliği Konusunda Kurumlar Arası İş birliği Rehberi hazırlanması: Proje planında yer alan
“Gıda Güvenliği Konusunda Kurumlar arası İşbirliği Rehberi” proje faaliyetleri kapsamında elde edilen
bulgulara göre hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu rehber AB gıda güvenliği politikası, mevzuatı ve ilkeleri; AB
GIDA 2030; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan
ve Codex Alimentarius prensipleri; gıda zinciri sürecindeki kritik aşamaları ve riskleri; kontrol ve
denetleme performans kriterleri; bilgi paylaşımı; diğer paydaşlar ile iş birliği olanakları ve
koordinasyonu; tarım-gıda sektörü inovasyonu; en iyi uygulamalar; kurumsal kapasitenin gelişmesi ve
verimliliğin sağlanması araçları; gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi için yapılacak faaliyetler; tüketici
beklentileri; sonuç odaklı ve risk analizini benimsemiş dinamik bir yönetim yapısı; aksiyon planları ve
alınması gerekli eğitim programları gibi konuları işlemektedir. Böylece bu rehberin belediyelerin
kurumsal kapasitesi, hizmet kalitesi, iş birliği olanakları ve verimliliğinin gelişmesi için gerçekleştirilecek
faaliyetlerde bir başvuru kaynağı ve yol gösterici olması hedeflenmiş bulunmaktadır.
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3

3.1

AVRUPA BİRLİĞİ “FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM” (SOSYAL
KORUMA VE İÇERME) MÜKTESEBATININ YERELLEŞTİRİLMESİNİN GETİRDİĞİ
ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş

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. Avrupa Sosyal Modeli Avrupa Birliğini oluşturan ancak
birbirlerinden çok farklı sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel yapılardan oluşan toplumların
ortak toplumsal değerlerini temsil etmektedir.
AB sosyal müktesebatı, Avrupa Sosyal Modelinin temel değerleri ve ilkeleri hakkında genel bir çerçeveyi
teşkil etmektedir. 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. AB, aşağıda açıklanacak ilkeler gereği, kurumsal düzenleme yapma
ve uygulama sorumluluğunu çok büyük ölçüde üye ve üyeliğe aday ülkelere bırakmaktadır. Dolayısıyla
AB, müktesebatın yerelde hayata geçirilmesini her üye ve aday ülkenin kendi idari yapılanmasına göre
tasarlanıp uygulanması yoluyla gerçekleştirilmesini öngörmektedir.
Sosyal müktesebatta yer alan temel konular, AB Başkanlığı’nın internet sitesinden de izleneceği gibi şu
şekilde tanımlanmaktadır3:
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

3

Bkz. https://www.ab.gov.tr/84.html
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Bu çerçevede, faslın alt konuları şu unsurlardan oluşmaktadır:
iş hukuku
iş sağlığı ve güvenliği
kadın ve erkek arasında eşit muamele
ayrımcılıkla mücadele
sosyal diyalog
istihdam
sosyal içerme
sosyal koruma

Yukarıda tanımlanan tüm bu konu ve alt konular 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 belgelere4 ve düzenli olarak yayımlanan
Ülke Raporlarına (İlerleme Raporlarına) 5 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.
3.1.1

Raporda Odaklanılacak Alt Alanlar ve Kamu Politika Yapısı Yaklaşımı

Elinizdeki raporda odaklanılan alanlar, AB müktesebatının sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadeleyi
konu alan politikalardır. Belediyelerimizin görev ve yetkileri göz önüne alındığında, AB sosyal
müktesebatının sosyal koruma ve sosyal içermeyi konu alan ayağına odaklanılmasının daha geçerli
olacağı ortaya çıkacaktır.
Raporda Avrupa Birliği’nin sosyal koruma ve sosyal içermeyi6 konu alan kamu politikalarının
belediyelerce hayata geçirilme düzeyini incelemek için kamu politikası yazınında öne çıkan “kamu
4

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
5
Ülkemizi konu alan Ülke Raporları ve diğer temel çerçeve belgelere bu linkten ulaşılabilir:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/keydocuments_en?f%5B0%5D=field_file_country%3A91
6
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.
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politika yapısı” yaklaşımı kullanılacaktır. Bu amaçla, raporun bu bölümünü takip eden alt bölümünde,
AB’nin bu alanlardaki kamu politikalarının yapısı ortaya konulacaktır. Bu politikaların yapısını incelemek
için AB’nin “sosyal müktesebatı” detaylı bir biçimde tanıtılacaktır. Bilim insanları herhangi bir kamu
politika yapısını incelemek için o politikaların dört temel bileşenine odaklanmaktadırlar. Bu bileşenler
sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları özelinde şu boyutlarla özetlenebilir:
(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,
(4) sosyal koruma ve sosyal içerme alanındaki müdahalelerin uygulama süreçlerinde kurulan ya da
yararlanılan idari yapılar ya da kurumsal araçlar ve mali araçlar.
Raporun ilerleyen bölümlerinde AB’nin sosyal müktesebatının bu dört bileşeni tanıtıldıktan sonra,
araştırmamıza dahil edilen belediyelerde bu politikaların hayata geçirilme düzeyi, yine aynı bileşenlere
odaklanılarak sunulacaktır.
3.1.2

Faslın Müzakerelerinde Son Durum (Aralık 2019):

Ülkemizde “Sosyal Politika ve İstihdam” Faslının müzakereleri henüz açılmamıştır.7 AB Komisyonu,
faslın müzakerelere açılabilmesi için Türkiye’ye 2007 yılında iki adet açılış kriteri bildirilmiştir. Açılış
kriterlerinden ilki, ülkemizdeki sendikal hakların AB standartları ve ilgili ILO Sözleşmeleri ile uyumlu
hale getirilmesiyle ilgilidir. Bu amaçla yeni mevzuatın hazırlanıp kabul edilmesi beklenilmektedir. İkinci
açılış kriteri ise, faslın kapsamındaki müktesebatın aşamalı biçimde iç hukuka aktarılması, uygulanması
ve yürürlüğe konulmasını amaçlayan bir eylem planının hazırlanması ve AB tarafına sunulmasıdır.
Birinci açılış kriterini karşılamak amacıyla, sendikal hakların AB standartlarıyla uyumlu olmasının
sağlanması yönünde iki adet kanun yasalaşmıştır. Bunlar Nisan 2012’de yürürlüğe giren 6289 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kasım 2012’de yürürlüğe
giren 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur. İkinci açılış kriteri kapsamındaki eylem planı
ise hazırlanmış ve 2010 yılında Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

3.2
3.2.1

MÜKTESEBATIN SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASLININ KAPSAMI
Sosyal Müktesebatın Temel Amaçları

3.2.1.1 AB Düzeyinde Güdülen Amaçlar
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”.8
7
8

Bkz. https://www.ab.gov.tr/84.html
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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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.9
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.10
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.”11
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
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.12
3.2.1.2 Ülkemiz için Tanımlanan Temel Amaçlar
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.13

9

Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
11
Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708
12
Bkz. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
13
Bkz. http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
10
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3.2.2

Sosyal Müktesebata Yön Veren Temel İlkeler:

3.2.2.1 AB Düzeyinde İzlenen Temel İlkeler
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 ilkesi” (subsidiarity) ilkesini izlemektedir.14 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.15
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.16 Bu açıdan bakıldığında Avrupa Sosyal Haklar Sütununda ifade 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.17 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.18
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

14

Katmanlı yetki ilkesi için bkz. https://eur-lex.europa.eu/summary/EN/ai0017.
Bkz. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
16
Avrupa Komisyonu (2017), “Reflection Paper on the Social Dimension of Europe”,
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimensioneurope_en.pdf.
17
Bkz. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
18
Avrupa Komisyonu (2017), “Reflection Paper on the Social Dimension of Europe”,
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimensioneurope_en.pdf, s.
20.
15
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tanımlanmakta ve bu politikaların ekonomik kalkınma ve istihdam artışı için çok önemli olduğu
vurgulanmaktadır.19
3.2.2.2 Ülkemiz için Tanımlanan Temel İlkeler
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.20 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.21 Buna ek olarak, “tüm idarenin sistematik
yaklaşımla planlanması, izleme ve raporlama ... ve ulusal ve yerel düzeyde profesyonel idarenin
geliştirilmesi” ilkelerinin de önemi ortaya çıkmaktadır.22 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.23
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.24 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. 25
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.

19

Bkz. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
Kamu yönetimi reformunda göz önüne alınması gereken temel ilkeler asıl olarak Avrupa Komisyonu ve OECD
işbirliği ile oluşturulan SIGMA Programı çerçevesinde hazırlanan belgelerde yer almaktadır. OECD SIGMA’nın kamu
yönetimi ilkeleri için bkz. http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2017edition-TR.pdf, s.6.
21
Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf, s. 19.
22
Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf, s. 12.
23
Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf
24
Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf
25
Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf
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Gözden Geçirilmiş Endikatif Strateji Belgesi’nde de belirtildiği gibi, ülkemizde sosyal içermeyi
iyileştirmek amacıyla “genel bir politika çerçevesinin” geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.26
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.27 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.28
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.29
3.2.3

Sosyal Müktesebatta İzlenen Temel Usuller

3.2.3.1 AB Düzeyinde İzlenen Usuller
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.30 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.31
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
26

Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategypaper-2014-2020-for-turkey.pdf, s. 12
27
Bu temel ilke için bkz. Avrupa Komisyonu (2017), “Reflection Paper on the Social Dimension of Europe”,
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimensioneurope_en.pdf, s.
20. Bkz. Ülkemiz için stratejik çerçeveyi çizen temel belge için bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-turkey.pdf
28
Bkz. https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
29
Bkz. http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
30
Katmanlı yetki ilkesi için bkz. https://eur-lex.europa.eu/summary/EN/ai0017.
31
Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020
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Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmada 152. Maddede ise, Birliğin bu amaçları gerçekleştirmek için, 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.32
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.33
3.2.3.2 Ülkemiz için Tanımlanan Usuller
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.
3.2.4

Sosyal Müktesebatın Araçları

3.2.4.1 AB Düzeyinde Kullanılan Araçlar
Avrupa Birliği’nin sosyal müktesebatında kullandığı üç temel araç bulunmaktadır.34 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)35 ve Avrupa Birliği
Temel Haklar Şartı’dır.36 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
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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-monetary-union/europeanpillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
34
Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0050.
35
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
36
Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708
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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
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.37
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.38 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
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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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verilen araçla yürütülmektedir.39 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 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.40
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.41 AB bu araç altında çeşitli fonlarla Avrupa 2020
hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamaktadır.42
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.43
3.2.4.2 Ülkemiz için Tanımlanan Araçlar
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)44 altında uygulanan Eğitim,
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Açık EşgüdümYönteminin 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-542142Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
40
Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en
41
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.
42
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
43
Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en
44
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
daha fazla bilgi 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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İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programıdır İSP SOP). 45 Bu belge, AB’nin sağladığı
mali yardımlar aracılığıyla hangi amaçların hangi yöntemlerle güdülmesinin planlandığını ortaya
koymak için hazırlanmıştır.46 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 Raporu47, yürürlükte olan Katılım Ortaklığı
Belgesi48, güncel Ulusal Program49, güncel Ulusal Eylem Planı50, Genişleme Strateji Belgesi51 ve Ülke
Raporlarında52 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 Planı53, Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi
Programı)54, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (ERP)55, Ulusal İstihdam Stratejisi56,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları57.
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.”58 IPA kapsamındaki mali desteğin temel stratejik ve finansman
öncelikleri düzenli olarak gözden geçirilen Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi’nde yer almaktadır.59
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,60 yukarı da yer alan Katılım Öncesi Ekonomik
Reform Programı (ERP)61 ve Avrupa Komisyonu’nun aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyum
45

Sektörel Operasyonel Programların temel amaçları müzakere sürecinde çeşitli politika alanlarındaki amaçların
gerçekleştirilmesi için söz konusu finansman döneminde fonlanacak öncelikleri belirlemektir.
46
Bkz. http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
47
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/tarama/tarama_files/19/screening_report_19_tr_internet_en.pdf.
48
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf.
49
Bkz. https://www.ab.gov.tr/42260.html.
50
Bkz. https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/ulusal_eylem_plani-_yeni.pdf.
51
Bkz.
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/20190529-communication-on-eu-enlargementpolicy_en(3).pdf.
52
Bkz. https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html.
53
Bkz. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf.
54
Bkz. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/10/yeni-ekonomi-programi.pdf.
55
Bkz. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/Katilim_Oncesi_Ekonomik_Reform_Programi-20202022.pdf.
56
Bkz. http://www.uis.gov.tr/.
57
Bkz. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/2020_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf.
58
Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-oncesi-mali-yardim-araci-ipa-880.
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Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/ortaklik-anlasmasi-766.
61
Bkz. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/Katilim_Oncesi_Ekonomik_Reform_Programi-20202022.pdf.
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konusunda kaydettiği gelişmeleri değerlendirdiği yıllık raporlardır. Bu raporlar 2016 yılına kadar
“İlerleme Raporu”, bu tarihten sonra da “Ülke Raporu” başlığı altında yayımlanmaktadır.62

3.3

Ulusal Mevzuatta Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler

Ulusal mevzuatımızda sosyal koruma ve sosyal içerme konuları sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler
başlıkları altında tanımlanmaktadır. Bu alana ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar idari anlamda 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 koordinasyonu 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.
Ülkemizde sunulan sosyal hizmetleri düzenleyen 2828 Numaralı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun amacı
Kanunun 1. Maddesinde şu şekilde sıralanmıştır: “Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya
yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu
hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve
gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.” Kanunun kapsamı, 2. Maddede şu şekilde
tanımlanmaktadır: “Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri
ve özel hukuk tüzel kişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal
hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.” Kanunda yapılan değişikliklerle
kurulan “Sosyal Hizmet Merkezi”, “ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve
takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu,
önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en
kolay ulaşılabilir biçimde” sunulmasını öngörmektedir. Kanun bu hizmetlerin sunumunun,
“gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve
gönüllüler ile iş birliği içinde” gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ifade etmektedir.
2828 Numaralı Sosyal Hizmetler Kanunu’na ek olarak 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şu
şekilde tanımlanmıştır: “Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.” Burada dikkat edilmesi gereken husus, programlama ve uygulama
süreçlerinin yürütme tarafından zamanla şekillendirilecek olan “yeni hizmet modellerine göre”
tasarlanmasıdır. Bu hizmet modellerinde belediyelerin de önemli roller oynayacağının işaretleri
bulunmaktadır. Yine 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile tanımlanan “ortak görevler” arasında belediyelere verilen görevler dikkat çekmektedir.
Kararnamenin 88. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak.”
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Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en.
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Ülkemizdeki sosyal yardımları düzenleyen önemli bir kurum da 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı, 1. Maddede belirtildiği gibi,
“fakruzaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa
olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler
alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı teşvik etmektir.” Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi
vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıfları kurulmuştur. Vakfın tabii başkanlığını mülkî idare amirleri yürütmekte olup, illerde mütevelli
heyeti üyeleri arasında belediye başkanları görev almaktadır.
Bu birincil mevzuata ek olarak konuyla ikincil mevzuat da bulunmaktadır. Bu mevzuatın temel
unsurlarından birisi Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğidir. Yönetmeliğin 1. Maddesinde tanımlanan
amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar arasında yerel yönetimlerin rolüne atıf yapılmıştır. Yönetmeliğin
amacı şöyle belirlenmiştir: “sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç,
kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve
danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği
içinde sunulduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerinin, kuruluş ve
işleyişine, yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki
ve sorumluluklarını belirlemektir.” Yönetmeliğin hizmet birimlerini tanımladığı 11. Maddesine göre
diğer kurum ve kuruluşların yanında yerel yönetimler için de görev tanımı yapılmıştır: Hizmet birimleri
tarafından “hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği yapılır.” Böylelikle belediyelerin
programlama süreçlerindeki yeri belirlenmiş olmaktadır. Ayrıca merkezlerin Eğitim ve Danışmanlık
Birimlerinin görevleri arasında belediyelere atıf bulunmaktadır: “Sivil toplum kuruluşları, yerel
yönetimler, gönüllüler ile ilgili diğer kuruluşların sosyal hizmetlere katkı ve katılımlarını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunda bu doğrultuda farkındalık oluşturacak etkinlikler
gerçekleştirmek.”
Mahalli idare düzeyindeki sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarını düzenleyen mevzuata gelince,
sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin dayandığı mevzuatın ana eksenlerinin 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunlarının olduğu görülmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 7/m, n, o ve v fıkra hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Hemşehri
hukuku başlıklı 13. maddesinin; “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda
“üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları
ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır” hükmü ve Belediyenin görev ve sorumlulukları
başlıklı 14. Maddesinin “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon,
ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma,
park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
74

değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” hükmüne göre çeşitli biçimlerde
sürdürülmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Belediyenin giderleri arasında sayılan dar
gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve sosyal yardımlar
belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemizde merkezi ve mahalli idarelerin yaygın uygulamaları incelendiğinde, sosyal
hizmetlerin ve sosyal yardımların sunulması ve bu hizmet ve yardımların koordinasyonu açısından
belediyelere bir yetki ve/veya sorumluluk devrine yönelik mevzuat yapısının mevcut bulunmadığı
görülmektedir. Ancak merkezi idarenin politika belirleme ve uygulama süreçlerinde belediyelerle görev
paylaşımının, daha ziyade iş birliği, müşterek proje ve bunlar gibi çalışmalar ile sınırlı tutulduğu
gözlemlenmiştir.

3.4

Belediyelerin AB Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Politikalarının Hayata Geçirme
Düzeyi – Saha Ziyaretleri ve Çalıştay Sonuçları

Proje çerçevesinde, Ankara ili içerisinde gerçekleştirilen pilot çalışmada, farklı büyüklükte on bir
belediyeyi kapsayan saha çalışmasında ve on yedi belediyenin temsilcilerinin katıldığı ön bulguları
değerlendirmek üzerine gerçekleştirilen çalıştayda birtakım bulgu elde edilmiştir. Her şeyden önce,
kurumsal yapı açısından bakıldığında, belediyelerin teşkilat açısından farklı şekillerde yapılandıkları
gözlemlenmiştir. Örneklem içindeki belediyelerin hem Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar hem de Dış
İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili dairelerinde ve müdürlüklerinde çalışan personelle görüşülmüştür.
Görüşmelerde Avrupa Birliği’nin 19. Fasıl çerçevesinde sosyal içerme alanındaki müktesebatının yerel
düzeyde hayata geçirilmesinde ‘ilerleme’ düzeyinin belirlenmesi amacıyla 8-10 sorudan oluşan bir
görüşme kılavuzu kullanılmıştır (Bkz. Ek 1). Bu kılavuz belediyenin temsil ettiği nüfus büyüklüğüne ve
yapılanmasına göre kısmen farklılaştırılmış esnek bir soru kümesinden oluşmaktadır. Kılavuz yüz yüze
gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla farklı nüfus büyüklüklerini temsil eden yedi büyükşehir, bir il ve üç
ilçe belediyesine uygulanmıştır.
Kılavuzdaki sorular hazırlanırken proje belgelerinde tanımlandığı gibi AB müktesebatının yerel düzeyde
hayata geçirilmesinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla belediye çalışanlarının sosyal içerme
alanındaki müktesebatın yerel düzeyde hayata geçirilmesine ilişkin gündelik iş hayatlarında takip
ettikleri bireysel (ancak kurumsalı temsil ettiğini düşündüğümüz) öznel bakış, görüş, algı, tutum,
davranış, öngörü ve önerilerine odaklanılmıştır. Mevzuata uygun olarak tanımlanan, olması gereken,
nesnel ve yapısal unsurlar saha çalışmasında, özellikle arka planı gözlemlemek için izlenmiştir.
Kılavuzdaki sorular AB müktesebatının sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarının yerel düzeyde hayata
geçirilmesini incelemek amacıyla dört ana başlığa odaklanmıştır. Bu başlıklar karşılaştırmalı kamu
politikası yazınında kullanılan “kamu politikası yapısını” oluşturan dört temel bileşeni ve bu
bileşenlerde gerçekleşen değişimi ölçmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla yerel düzeyde sosyal koruma
ve sosyal içermeyi konu alan kamu politikaları yapıları incelenirken temel ilkeler güdülen temel
amaçlar, izlenilen usuller ve müdahalenin uygulama süreçlerinde kurulan ya da yararlanılan idari
yapılar ya da kurumsal araçlar ve mali araçlara odaklanılmaktadır.
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Bu başlıklar altında toplanan sorular yardımıyla sosyal koruma ve sosyal içerme alanında yerel düzeyde
uygulanan politikaların ilke, amaç, usul ve araçlarının Avrupa Birliği’nin yine aynı alanda izlediği ilkeler,
güttüğü amaçlar, takip ettiği usuller ve kullandığı araçlara ne düzeyde uyduğu ölçülmeye çalışılmıştır.
3.4.1 AB Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Politikalarındaki Amaçların Belediyelerce Hayata
Geçirilme Düzeyi
Sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının uygulanmasında, görüşülen Belediye çalışanlarının
büyük çoğunluğunun AB Sosyal Müktesebatının insan kaynaklarını geliştirme, yüksek istihdama
ulaşma, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirme, sosyal içermeyi sağlama, ayrımcılıkla mücadele,
sosyal adaleti tesis etme, yeterli düzeyde sosyal korumayı hayata geçirme, kadın-erkek eşitliğini
sağlama, nesiller arasında dayanışmayı destekleme ve çocuk haklarını korumaktan oluşan temel
amaçları hakkında orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları gözlemlenmiştir.
AB’nin amaçları hakkında bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyleri orta düzeyden daha yüksek olan belediye
çalışanları, AB’nin amaçlarının geniş kapsamlı olduğunu düşündüklerini, ancak tüm bu amaçları bir o
kadar da muğlak bulduklarını ifade etmişlerdir. Hatta AB’nin amaçları hakkında bilgi, bilinç ve
farkındalığı en yüksek düzeyde olan bir büyükşehir belediyesinin çalışanları, daha muğlak olan bu
amaçları gütmektense, Birleşmiş Milletlerin izlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gütmenin daha
kolay olabileceğini dile getirmişlerdir. Bir grup belediye çalışanı ise AB’nin güttüğü amaçların sadece
AB’ye mahsus olmadığını, ABD ve Japonya gibi kalkınmış ülkelerin amaçlarını da kendi belediyeleri için
uygun bulduklarını belirtmişlerdir.
Birçok belediye çalışanı AB’nin güttüğü amaçları güttükleri takdirde kendi tahayyüllerinde ulaşmak
istedikleri belediye hizmetleri düzeyine ulaşılabileceği kanısındadır. Büyük bir grup belediye çalışanı
AB’nin temel amaçları hakkında bilgi edinmek istediklerini ifade etmişlerdir. Belediye çalışanlarının
birçoğu sosyal hizmet ve sosyal yardım politikaları alanında sadece AB’de Birlik düzeyinde güdülen
amaçları değil, AB’ye üye ülkelerin de güttükleri amaçları öğrenmek istediklerini vurgulamışlardır.
Sayıca azınlıkta olan bir grup belediye çalışanı kendilerinin güttüğü amaçların AB’yle
ilişkilendirilmesinden hoşnut olmayacaklarını belirtmişlerdir. Bu belediye çalışanlarının güttüğü
amaçların AB’nin amaçlarından farklı olmadığı ortaya çıktığında bile, bu amaçların AB’yle
ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Yine sayıca azınlıkta olan bir grup belediye çalışanı
sosyal içerme alanında AB’nin güttüğü amaçların (örneğin özel politika gerektiren LGBTİ bireylere
yönelik amaçların) yerel sosyal dokunun niteliği açısından kendi belediyelerine uygun olmadığını
vurgulamıştır.
Bunlara ek olarak, sayıca azınlıkta olan bir grup belediye çalışanı sosyal içerme alanında sosyal
yardımların genişletilmesinin AB’nin amaçlarıyla ters düşeceğini düşündüklerini ifade etmiş ve yardıma
muhtaç kişilerin sayısının azaltılması için daha köklü çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat
çekmişlerdir.
Ülkemiz için İESP SOP’da “istihdam, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine erişimi sağlamak” ve
“ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele etmek ve dezavantajlı kişilerin sosyal içerilmesini
sağlamak” olarak tanımlanan temel amaçların esasen belediyelerimizin sosyal hizmetler ve sosyal
yardımlar alanlarında güttükleri amaçlarla paralel olduğu gözlemlenmiştir. Ancak belediyelerimizin
76

yine İESP SOP’da tanımlanan “sosyal içerme için altyapı kurmak amacıyla politika yapıcılar ve hizmet
sağlayıcılar olarak kapasitelerinin geliştirilmesi (İESP SOP Aktivite III.I)” ve “dezavantajlı kişilerin sosyal
koruma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele
(İESP SOP Aktivite III.II)” aktiviteleri hakkında bilgi, bilinç ve birikim kazanmalarının önemi ortaya
çıkmıştır.
3.4.2 AB Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Politikalarındaki İlkelerin Belediyelerce Hayata Geçirilme
Düzeyi
Avrupa Birliği düzeyinde her ne kadar genel bir Avrupa Sosyal Modelinin temel ilkeleri belirlenmiş olsa
da, yukarıda özetlenen Sosyal Müktesebatta belirtildiği gibi AB, sosyal koruma ve sosyal içerme
politikalarının tasarım ve uygulamaların düzenlenmesini büyük ölçüde ulusal düzeye bırakılmaktadır.
Birlik, bu ilkelerini katmanlı yetki ilkesine dayanarak ve yetkileri ulus devletle paylaşarak takip
etmektedir. Ancak Birlik, her düzeyde tasarlanacak ve uygulanacak sosyal koruma ve sosyal içerme
politikalarının hak temelli yürütülmesi ilkesinin önemini vurgulamaktadır. Ülkemiz için tanımlanan ve
takip edilmesi öngörülen ilkelere gelince kanıt-temelli karar verme yöntemleri, içermeci, etkili, etkin,
ihtiyaca cevap verebilen, hizmet-odaklı, hizmette eşit erişimi hedefleyen, profesyonel, hesap verebilir
ve izlenebilir olma ilkeleri öne çıkmaktadır. Buna ek olarak, müdahalelerin idarenin her düzeyince
sistematik yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve raporlanması vurgulanmaktadır. Bu ilkeleri takip
edebilmek için de sadece ulusal düzeyde değil, yerel düzeyde de profesyonel idarenin geliştirilmesi
öngörülmektedir. Bu ilkelere her düzeyde katılımcılık, saydamlık, yerel yönetimlere yetki devri,
koordinasyon ve işbirliği ilkeleri de eklenmektedir. Tüm bu ilkelerin de ancak yerel düzeyde profesyonel
idari kapasitenin geliştirilmesiyle gerçekleşebileceği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla müdahalelerin
belirlenme, uygulama ve izlenme süreçlerinde veri ve kanıtlara dayalı olması gerekmektedir. Buna ek
olarak tüm idarenin içerisinde yerel yönetimlerin de sistematik bir biçimde bütüncül bir yaklaşımla
planlanma yapmalarının temel bir ilke olarak ortaya çıktığı görülmektedir.
Sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının uygulanmasında, görüşme yapılan Belediye
çalışanlarının büyük çoğunluğunun AB müktesebatının bu alandaki temel ilkeleri hakkında temel
düzeyin altında ya da orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları gözlemlenmiştir.
Belediyelerimizin takip ettikleri ilkeler özellikle kanıt-temelli karar verme yöntemleri, içermeci, etkili,
etkin, ihtiyaca cevap verebilen, hizmet-odaklı, hizmette eşit erişimi hedefleyen, profesyonel, hesap
verebilir ve izlenebilir olma ilkeleri açılarından değerlendirildiğinde bazı eksikliklerin ortaya çıktığı
gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak, belediyelerimizin müdahalelerinin planlanması, izlenmesi ve
raporlanması süreçlerinde sistematik ve bütüncül yaklaşım, katılımcılık, saydamlık, eşgüdüm ve işbirliği
ilkelerinin takibinde zorlandıkları görülmüştür. Bu da belediyelerimiz düzeyinde profesyonel idarenin
geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir.
Bir grup belediye çalışanı AB’nin bu temel ilkeleri hakkında bilgi edinmek istediklerini ifade etmiştir. Bu
çalışanlar sadece AB’de Birlik düzeyinde izlenmeye çalışılan ilkeleri değil, AB üye ülkelerinde (kimisi
bizim ülkemizin yapısına uyan Güney Avrupa Modeli kimisi de sosyal devlet olgusunun kurumsallaştığı
Kuzey Avrupa Modeline vurgu yaparak) uygulanan sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarının temel
ilkeleri hakkında eğitim almayı ümit ettiklerini bildirmişlerdir.
Sayıca azınlıkta olan bir diğer grup belediye çalışanının AB’yle ilişkilendirilebilecek herhangi bir ilkeyi
toptancı bir yaklaşımla reddetme eğiliminde oldukları görülmüştür. Ancak bu belediye çalışanları bile
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AB’nin güttüğü ilkelerin neler olduğu hakkında bilgilendikleri durumda, bu ilkeleri benimsediklerini
ancak bu ilkelerin münhasıran AB’yle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Belediye çalışanlarının büyük bölümü AB’nin bu politika alanında takip ettiği temel ilkeleri müktesebata
dayanarak tanımlamakta ya da tespit etmekte zorlansalar dahi, görüşme yapılan birçok çalışanın
hizmet sunarken genel anlamda (AB müktesebatından bağımsız olarak) bu temel ilkeleri izlemeye
çalıştığı izlenimi edinilmiştir. Hatta küçük bir grup belediye temsilcisi, AB’yle ilişkilendirmeksizin, bu
alandaki müktesebatın ruhuna nüfuz etmiş bir takım temel ilkelerin (“hak temelli yaklaşım”, “katılımcı”,
“demokratik”, “insana onuruna yakışan”, “hesap verebilirlik”, “şeffaflık”, “eşit erişim”)
benimsenmesinin önemini farklı sorulara verilen yanıtlarda birçok kez vurgulamışlardır.
Bir grup belediye çalışanı AB’nin temel ilkelerinin yerelde hayata geçirilmesiyle hizmet sunumunda
esnekliklerinin azalmasından endişe ettiklerini, bunun da ülkemizdeki belediyecilik uygulamalarını
sekteye uğratacağını iletmişlerdir.
Bu politika alanında izlenen AB temel ilkeleri açısından bir büyükşehir belediyesi çalışanlarının bilgi,
bilinç ve farkındalık düzeylerinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak bir büyükşehir, bir
de ilçe belediyesinin AB temel ilkeleri açısından bilgi, bilinç ve farkındalık düzeylerinin oldukça yüksek
olduğu gözlemlenmiştir. Bu belediyelerde temel ilkeler konusunda edinilen bilgi, birikim ve
farkındalığın çoğunluğunun yürütülen AB projeleri yoluyla edinildiği ifade edilmiştir.
Bir grup belediye çalışanı Türkiye-AB ilişkilerinin olumsuz seyrinin, belediyelerin sosyal koruma ve
sosyal içerme politika alanındaki hizmetlerde izlenen temel ilkelerin benimsenmesini olumsuz
etkilediğini ifade etmiştir.
3.4.3 AB Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Politikalarındaki Usullerin Belediyelerce Hayata Geçirilme
Düzeyi
Yukarıda da belirtildiği gibi, AB’nin izlediği politika oluşturma, karar alma ve politikaları yürütme
süreçlerinde izlenen usuller, Birlikteki çok-düzeyli bir yönetişim yapısı temel alınarak tanımlanmıştır.
Bu usullere göre sosyal politika alanında politika belirleme ve uygulamada öncelik açıkça üye ülkelerin
tasarruflarına bırakılmıştır. Bu usullere göre AB’nin sosyal müktesebatta temel rolü, sadece ulusal
düzeydeki faaliyetleri desteklemek ve tamamlamaktır. Burada müktesebata yerel yönetimler açısından
bakıldığında, en temel usulün müdahalelerin ortaya çıkan ihtiyaçlara en uygun yönetişim düzeyinde
belirlenmesidir. Dolayısıyla toplumun farklı kesimlerince çok farklı ihtiyaçlar dikkate alındığında
Müktesebatın yerel yönetimlere büyük roller tanıdığı açıktır. Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla tüm
bu müdahaleler belirlenip uygulanırken, düzeyler-arası, sektörler-arası ve kurumlar-arası eşgüdümün
sağlanması gerekliliği de Müktesebatın tümüne yansımış bir usuldür.
Belediyelerimiz toplumumuzun farklı kesimlerince çok çeşitli ihtiyaçlara cevap vermeyi
amaçlamaktadır. Kamu müdahaleleri tasarlanıp uygulanırken, bu kadar çeşitli toplumsal ihtiyaçlara
cevap verirken, sosyal müktesebatın da öngördüğü üzere, belediyelerimizin kilit rol oynamaktadır.
Belediyelerimizin bu rollerini yüksek bir bilinçle yerine getirmektedirler. Ancak, kamu müdahaleleri
belirlenip uygulanırken, düzeyler-arası, sektörler-arası ve kurumlar-arası eşgüdümün sağlanması
konusunda bazı eksiklikler dikkat çekmektedir. Belediyelerimizin sosyal koruma ve sosyal içerme
politikalarının uygulanmasına bu açıdan bakıldığında, görüşme yapılan Belediye çalışanlarının büyük
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çoğunluğunun bu usuller hakkında orta düzeyde bilgili, bilinçli ve farkında oldukları gözlemlenmiştir.
Görüşülen belediyelerin büyük çoğunluğu çalışanları AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politika
uygulamalarında izlenen usuller hakkında bilgi edinmek istediklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışanlar
sadece AB’de Birlik düzeyinde izlenen usulleri değil, AB’ye üye ülkelerin sosyal hizmet ve sosyal yardım
uygulamalarında izledikleri usuller hakkında da eğitim almayı ümit ettiklerini bildirmişlerdir.
Görüşme yapılan belediyelerin sayıca azınlıkta kalan bir kısmı, sosyal koruma ve sosyal içerme
alanlarında uygulama usullerine yönelik merkezde yürütülen mevzuat hazırlama süreçlerinde yerel
yönetimlerin girdilerinin çok kısıtlı kaldığını vurgulamışlardır. Ancak uygulama usulleriyle ilgili olarak
dile getirilen sorunların birçoğunun mevzuatla ilgili olmadığı, uygulama süreçleriyle ilgili olduğu
gözlemlenmiştir.
AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları uygulamalarında izlenen usuller hakkında bilgi, bilinç
ve farkındalık düzeyleri fark etmeksizin, belediye çalışanlarının neredeyse hepsi AB’nin bu politika
alanlarında izlediği usullerde yerel düzeyin çok önemli olduğunu hatırlatmaktadırlar. Hatta bu
belediyelerden bir kısmı sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının münhasıran yerelden (yerelodaklı ve yerel-merkezli) yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Buna gerekçe olarak yerel
ihtiyaçlara ilişkin bilginin sadece yerel idarelerde olduğunu, yerelde izlenen usullerin merkezi idareye
göre çok daha geniş manevra alanına sahip olduğunu, belediyelerin yine merkezi idareye göre yerelde
çok daha esnek usullerle çalışabileceklerini saymaktadırlar.
Bu belediyelerde AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politika uygulamalarında izlenen usuller
konusunda edinilen bilgi, birikim ve farkındalığın neredeyse tamamının yürütülen AB projeleri (örneğin
çalışma ziyaretleri) çerçevesinde alınan eğitimler yoluyla edinildiği ifade edilmiştir.
AB projeleri yürüten belediyelerin bir kısmı “planlı ve stratejik çalışma alışkanlığı” edindiklerini, bu
süreçte “güncel kalmak amacıyla” daha sağlıklı istatistiki veri toplamaya başladıklarını ifade etmişlerdir.
Gerçekleştirilen AB projelerinde öğrenilen usulleri “AB’nin yararını bu şekilde gördük” olarak ifade
eden belediye çalışanlarına rastlanılmıştır.
AB’nin sosyal müktesebatının uyumunda takip edilmesi gereken usuller açısından bakıldığında, bazı
belediye çalışanları kendi çalışmalarında bu usullere uymanın güç olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu
konuda iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışanlar, örneğin sosyal yardımları dağıtırken,
birtakım uygulamalardan dolayı AB’nin öngördüğü usullerden uzak bir biçimde davranmak zorunda
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Belediye çalışanlarının bu konuda dikkat çektiği ikinci bir engel ise veri
eksikliğidir. Görüşme yapılan belediye çalışanlarının birçoğu veri entegrasyonu ve bilgi ve bilişim
sistemlerinin kurulması gibi alanlarda birçok girişimi gözlemlemiş olmalarına rağmen, bu alanda henüz
yeterli gelişme kaydedilmediğinin altını çizmişlerdir.
Bu konuda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyleri yüksek olan (büyükşehir) belediye çalışanlarının bir kısmı
AB’de uygulanan sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarında izlenen usullerin “tamamlayıcı
hizmetleri”, “entegre yaklaşımı”, “bütüncül yaklaşımı” desteklediğini belirtmiştir. Hatta bu
belediyelerin çalışanlarının bir kısmı talep yönlü yerine (sadece yardım ya da hizmet talep eden
vatandaşlara hizmet sunmak yerine), Avrupa Birliği üyelerinde olduğu gibi istatistiki altyapı
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geliştirilerek yardım ya da hizmet talebi beklemeden doğrudan hizmet personelinin girişimini
gerektiren arz yönlü hedeflemeye geçilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu çalışanların sunulan
hizmet ya da yardımların “hak temelli” bir nitelikte olması gerektiğini vurgulaması da usullere
hakimiyet açısından dikkat çekmiştir. Bir kısım belediye çalışanı AB’deki sosyal koruma ve sosyal içerme
politikalarında takip edilen usullerin benimsenmesiyle keyfiyetin azalacağını beklemektedir. Buna ek
olarak, yine bu usullerle (özellikle sosyal yardımlar alanında) siyasi baskıların azaldığı, oy kaygısına göre
şekillenmeyen, daha programlı bir yaklaşıma geçilmesini ümit eden birçok belediye çalışanına
rastlanmıştır. Hatta bazı belediye çalışanları, sosyal yardım müdahalelerini yürütebilmek için
oluşturulan ve takip edilmeye çalışılan usullerin (örneğin iş akışı şemalarının) bu doğrultuda olumlu
katkı yaptığını ifade etmişlerdir.
Belediyelerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri mevzuatta yer verilmiş
olmasına rağmen veri paylaşımına ilişkindir. Alan araştırması sürerken belediye personeline tanıtılan ebelediye hizmetlerinin bu sorunu kısa vadede en azından hafifletecek olması sosyal koruma ve sosyal
içerme politikaları alanında izlenmesi öngörülen usuller açısında büyük önem arz etmektedir.
Belediyelerin neredeyse tamamı sosyal koruma ve sosyal içerme alanında mükerrer yardımları
önleyebilmek ve hizmetleri daha etkin bir biçimde sunabilmek için belediyeler arasında yatay işbirliği,
eşgüdüm ve veri alışverişini gerçekleştirmenin önemini vurgulamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı çalışanlarınca belirtildiği gibi ülkemiz çapında uygulanan sosyal yardım programları kamu
kurumları, Türk Kızılayı ve İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemine veri giren yerel yönetimler ile karşılıklı
veri alışverişinde bulunan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Yerel
yönetimlerden gelen yoğun talepler sonucunda İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi ile Bütünleşik
Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin entegrasyonuna yönelik 27.06.2018 tarihinde imzalanmış bir protokol
bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Bakanlıklarının İçişleri
Bakanlığının E-belediye sistemini kullanan bütün belediyelerle ayrım gözetmeksizin sosyal yardım
verileri paylaşıldığını bildirmişlerdir. Görüşülen büyükşehir belediyelerinin bir grubu ilçe belediyelerinin
bir kısmıyla işbirliği, eşgüdüm veya veri alışverişini gerçekleştirebildiklerini belirtirken, bir diğer grup
belediye ise bazı ilçe belediyeleriyle işbirliği, eşgüdüm veya veri alışverişi gerçekleştiremediklerini ifade
etmişlerdir. Yukarıda belirtilen dikey süreçlere benzer şekilde yatay işbirliği, eşgüdüm veya veri
alışverişini göreli olarak daha rahat yürüten belediyelerin bu ilişkileri daha ziyade kişisel ilişkilere dayalı
enformel yollarla gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu alanda ilerlemelerin kaydedilmesi
beklenmektedir.
Görüşülen belediyelerin bir kısmı büyükşehir belediyeleri arasında bilgi alışverişi ve iyi uygulama
örneklerinin paylaşımını gerçekleştirebildiklerini ifade ederken, diğer bir kısmı da büyükşehir
belediyeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bir grup belediye çalışanı AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının uygulanmasında
izlenmesi gereken usuller benimsendiğinde bazı sorunlarla karşılaşılacağını düşünmektedir. Örneğin bir
grup hizmet personeli şimdiye kadar zaman zaman belirlenen usullerde net olarak tanımlanmamış acil
bir ihtiyaca cevap verebilmek için ya da yine bu usullerle çelişebilecek durumlarla karşılaşıldığında
usullere tam uymadan esnek çalışabildiklerini ifade etmişlerdir. Ancak AB usullerinin benimsenip
uygulanmasıyla bu manevra alanının daralabileceğini (dolayısıyla gerekli gördükleri hizmeti
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sunamayacak ya da yardımı yapamayacak hale geleceklerini) düşünmekte ve bundan endişe
etmektedirler.
Usullere ilişkin katılımcılık soruları yöneltildiğinde bir büyükşehir belediyesinin çalışanları hariç tüm
belediyelerin çalışanlarının STK’ların katılımını yüksek düzeyde görmesi dikkat çekicidir. Bu konuda
özellikle AB desteklerinden faydalanan belediyelerin AB usullerine de sıkça atıfta bulunması büyük
önem arz etmektedir. Ancak AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları uygulamalarında
izlenen usuller hakkında bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyi en yüksek olan bir büyükşehir belediyesi
çalışanlarından birisinin “katılımcılık can çekişiyor” vurgusu katılımcılıktan ne anladığımızı
sorgulamamız gerektiğine işaret etmektedir.
3.4.4 AB Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Politikalarındaki Araçların Belediyelerce Hayata Geçirilme
Düzeyi
Yukarıda da belirtildiği gibi, AB’nin sosyal müktesebatında üç temel politika aracı kullanılmaktadır.
Bunlar temel antlaşmaları konu alan birincil mevzuat, çoğunluğu yönergelerden (direktiflerden) oluşan
ikincil mevzuat ve politikaların koordinasyonu ile AB mali yardımı ve tavsiyeleri içeren yumuşak hukuki
düzenlemelerdir. Ülkemiz için sosyal müktesebatta tanımlanan araçları tanımlamak gerekirse, bunlar
yukarıda sayılan tüm düzenleme araçları, en temel çerçevesinin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar
Operasyonel Programının (İESP SOP) oluşturduğu programlama araçları, belkemiğini Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracının (IPA) teşkil ettiği mali yardım araçları ve AB Komisyonunun hazırladığı ülke
raporlarını temel alan izleme ve değerlendirme araçlarıdır.
AB’nin bu araçlarının belediyelerin tüm politika belirleme, karar alma, uygulama, izleme ve
değerlendirme süreçlerine girdi sağlayacak şekilde kurgulanması gerekmektedir. Zira müktesebatın
hayata geçirilme süreçleri bu araçların yardımıyla gerçekleşmektedir. Görüşme yapılan Belediye
çalışanlarının büyük çoğunluğunun bu araçlar hakkında düşük ya da orta düzeyde bilgili, bilinçli ve
farkında oldukları gözlemlenmiştir.
AB’nin araçları hakkında bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyleri orta düzeyden daha yüksek olan belediye
çalışanları AB’nin araçları hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Örneğin üç büyükşehir
belediye çalışanları IPA kapsamında gerçekleştirilen çeşitli projeler yoluyla sosyal içerme ve sosyal
koruma alanındaki birincil ve ikincil mevzuat hakkında bilgi edindiklerini, bu bilgilerini de politika
belirleme ve politika uygulama süreçlerinde hayata geçirdiklerini bildirmişlerdir.
Birçok belediye çalışanı AB’nin kullandığı bu araçları yerinde ve yeterli düzeyde kullandıkları takdirde
ulaşmak istedikleri belediye hizmetleri düzeyine ulaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte
görüşme yapılan belediye çalışanlarının büyük çoğunluğu AB’nin kullandığı temel araçlar hakkında bilgi
edinmek istediklerini iletmişlerdir. Buna ek olarak, görüşme yapılan belediye çalışanların neredeyse
tamamı AB’nin sosyal hizmet ve sosyal yardım politikaları alanında kullandığı teknik ve mali
yardımlardan yararlanmak istediklerini, dolayısıyla bu konuda eğitimler almayı dilediklerini ifade
etmişlerdir. Sadece sayıca küçük bir azınlıkta olan bir grup belediye çalışanı kendi belediyelerinin
çalışmalarının AB’nin kullandığı araçlarla (örneğin AB’nin sunduğu mali kaynaklarla)
ilişkilendirilmesinden rahatsız olacaklarını iletmişlerdir.
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Belediyelerin birçoğu bu konuda eğitim almak istediklerini belirtse de, azınlıkta olan bir grup belediye
çalışanı alınacak eğitimlerin müktesebatın hayata geçirilmesinde çok da etkili olmayacağını
belirtmişlerdir. Bu çalışanlar, eğitimden ziyade yerinde incelemeye izin verebilecek çalışma
ziyaretlerinin planlanmasının daha başarılı sonuçlar verebileceği kanısında olduklarını ifade etmişlerdir.
Kurumsal açıdan bakıldığında, görüşme yapılan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bir kısmının AB mali
kaynaklarından yararlanma konusunda çok başarılı oldukları görülmektedir. Bu belediyelerden bir
kısmının IPA destekli projeleri tasarlayıp uygularken, bir diğer kısmının hem IPA destekli hem de
Türkiye’deki Mülteciler için Yardım Programı (The Facility for Refugees in Turkey – FRIT) destekli
projeleri tasarlayıp uygulamakta oldukları gözlemlenmiştir. Bu açıdan başarılı uygulamalar sergileyen
belediyelerin, genellikle bu konuyla doğrudan ilgili birimler kurmuş olanlardan çıktığı görülmektedir.
Özellikle bu birimlere sahip belediye çalışanları, AB destekli projelerin sadece sosyal müktesebatın
değil, tüm müktesebat içeriğinin hayata geçirilmesi için çok önemli olduğunun altını çizmişlerdir.
Ancak bazı belediyeler bu tür idari yapılanmaların varlığının müktesebata uyum için yeterli olmadığını
belirtmişlerdir. Görüşme yapılan belediye çalışanların bir kısmı AB destekli projelerde mükerrerlik
hususuna dikkat çekmişlerdir. Buna ek olarak projelerin sürdürebilirliğinin de yaşadıkları önemli
sorunlardan birinin olduğunu ifade etmişlerdir. Belediye çalışanlarının bir kısmının ifade ettiği bir başka
sorun da, AB destekli projelerin kırtasiyeciliği çok artırdığı, bunun da belediyelerde bir düzeyde
yılgınlığa sebep olduğudur.
Bunlara ek olarak bazı belediye çalışanları, bu birimlerin bünyelerinde kurulmuş olmasına rağmen, bir
takım projeler kazanıldığında dahi bu projeleri yürütme aşamalarında idari kapasitenin yetersiz
kalabildiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışanlar, birlikte proje tasarlayıp uyguladıkları diğer birim
çalışanlarının bilinç, bilgi ve farkındalıklarının yetersiz olduğunu, bunun da bu birimlerin çalışmalarını
güçleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Tüm bu gözlemler sonucunda, müktesebatın hayata geçirilmesi için
belediyelerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesinin gereği ortaya çıkmaktadır.

3.5

Sonuç

Avrupa Birliği, “Avrupa Sosyal Modelini” kurumsallaştırmak amacıyla sosyal politika ve istihdam
alanlarını kapsayan “sosyal müktesebatı” geliştirmektedir. AB, sosyal müktesebat yoluyla sosyal
politika ve istihdam alanlarında bir takım temel ilkeler, müdahalelerle elde edilmek istenen sonuçları
gösteren amaçlar, müdahale tasarlama ve uygulama aşamasında izlenilen usuller ve müdahalenin
uygulama süreçlerinde kurulan ya da yararlanılan idari yapılar ya da kurumsal araçlar ve mali araçlar
tanımlamaktadır. AB sosyal müktesebatı, raporun daha önceki kısımlarından da izlenebileceği gibi,
Avrupa Sosyal Modelinin temel değerleri ve ilkeleri hakkında sınırlı sayılabilecek genel bir çerçeve
sunmakla yetinmektedir. Dolayısıyla AB, yukarıda açıklanan ilkeler gereği kurumsal düzenlemeler
yapma ve uygulama sorumluluğunu üye ve üyeliğe aday ülkelere bırakmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
AB, müktesebatın yerelde hayata geçirilmesinin her üye ve aday ülkenin kendi idari yapılanmasına göre
tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir. Sosyal politika ve istihdamı konu alan müzakere faslının
temelinin, esasen birincil mevzuat odaklı olmayan çok çeşitli uygulamalardan oluştuğu dikkat
çekmektedir. Bu sebeple de bu alandaki müktesebat geleneksel anlamda mevzuat odaklı diğer politika
alanlarındaki gibi net bir biçimde tanımlanamamaktadır.
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Birlik Avrupa Sosyal Modelinin temel unsurlarını sadece üye ülkelere değil, AB’ye üye olmak isteyen
tüm aday ülkelere de aktarmaktadır. Bunu da üyelik müzakereleri sürecinde AB sosyal müktesebatının
ülke düzeyinde hayata geçirilmesi yoluyla gerçekleştirmektedir. Hayata geçirilmesi öngörülen sosyal
müktesebat sadece merkezi yönetimler için değil, tüm ulus-altı (bölgesel ve yerel) düzeylerdeki
yönetimler için de bazı yükümlülükler getirmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki belediyelerin de, merkezi
yönetim için geçerli olduğu kadar, sosyal müktesebatı hayata geçirme yükümlülükleri bulunmaktadır.
Belediyelerin sosyal müktesebatı yerelde hayata geçirebilmeleri için kilit odak kurum Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak görülmektedir. Merkezi idarenin koordinasyonu açısından Bakanlığın
yüksek uzmanlık düzeyi ve bu politika alanı için hem AB kaynakları, hem de ulusal kaynakların
bulunması büyük önem taşımaktadır. Sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarında yerel düzeyde
hizmet sunumunun yeterli düzeyde gerçekleştirilmesinin en önemli araçları sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları ve belediyelerdir. Merkezde yürütmenin bu politika alanını “sahiplenmesi” oldukça
yüksek düzeydedir. Buna ek olarak, proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen gözlemler de,
belediyelerin de özel politika gerektiren grupları yüksek düzeyde sahiplendiklerine işaret etmektedir.
Projede incelenen belediyelerin tümünde AB müktesebatına uyum amacıyla idari birimler
bulunmaktadır. Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen saha ziyaretleri ve çalıştaylarda müktesebata
uyum için bu birimlerin varlıklarının son derece önemli oldukları ortaya çıkmıştır. Bu birimler daha
ziyade başka politika alanlarında sayısız proje ve uygulamayı yürütmektedirler. Buna rağmen
belediyelerin birçoğunda sosyal müktesebatın hayata geçirilmesiyle ilgili özel bir gündemlerinin
bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Projede incelenen diğer alanlardan da görüldüğü gibi belediyelerin AB
müktesebatıyla ilişkileri genellikle merkezi kuruluşların düzenlemelerini takip etmekle sınırlı
kalmaktadır. Ancak 19. Faslın konu aldığı müktesebatın düzenleme odaklı olmamasından ötürü merkezi
idare doğrudan konuyla ilgili düzenleme yapmamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında,
belediyelerin de takip edecekleri düzenleme bulunmadığından, müktesebatın yerel düzeyde hayata
geçirilme düzeyi AB’nin beklentilerinden daha düşük düzeyde kalmıştır. Bu durumun, sosyal
müktesebatın temel amaç, ilke, usul ve araçları hakkında yeterince farkındalık ve bilgi birikimi
bulunmamasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple sosyal müktesebatın yerel düzeyde
hayata geçirilebilmesi amacını güdebilmek için, belediyeler düzeyinde müktesebatın temel amaç, ilke,
usul ve araçları hakkında farkındalık yaratılıp bilgi birikimi oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde genel olarak sosyal yardımların yoksulluğu düşürmedeki başarısı AB’ye üye ülkelere göre
oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.63 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.64 Sosyal hizmetler açısından bakıldığında, belediyelerimizin eşit, kaliteli ve yeterli
düzeyde sosyal hizmetlere erişim sunmayı amaçlasalar da, sunulan hizmetlerin sosyal içermeyi önemli
düzeylerde güçlendirdiğine işaret eden gözlemlere ulaşılamamıştır. Dolayısıyla sosyal hizmetlerin
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Bu düşük düzey EİSP SOP belgesinde de vurgulanmıştır. Detaylar için bkz. http://www.ikg.gov.tr/.
AB’de farklı ülkelerdeki sosyal yardım politikalarının yoksulluğu düşürmedeki etkisini değerlendiren ve bu
değerlendirmede yerel strateji örneklerine sınırlı bir biçimde de olsa yer veren bir çalışma için bkz.
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8041&langId=en.
64

83

sosyal içermeyle ilişkisi zayıf düzeyde seyretmektedir. Belediye hizmetlerinin bu konuda geliştirilmeye
gereksinimleri bulunmaktadır.
Raporun önceki bölümlerinde de açıklandığı gibi, hem sosyal yardımlar, hem de sosyal hizmetler
açısından bakıldığında, yerel düzeyde kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm sorunlarının çözümlenmesi
gerekmektedir. Bu sorunlara ek olarak politika tasarımı, izleme, değerlendirme süreçlerinde bilişim
altyapısı ve bilgi paylaşım konularında bazı sorunların bulunduğu gözlemlenmiştir. Son olarak, politika
belirleme, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin katılımları belli bir düzeye
ulaşmış olsa da, yerel düzeyde ülkenin tüm sathında AB uygulamalarına benzer düzeyde ve şekilde
yüksek, etkili ve etkin katılımcılığın gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Raporda
değinilen tüm bu sorunlara belediyeler özelinde bakıldığında, farklı belediyelerin farklı düzeyde
kurumsal kapasite sorunları göze çarpmaktadır. Bu aşamada, tasarlanabilecek reform süreçlerinin
Avrupa Sosyal Modelinin ideallerine yakınsama için bir fırsat olabileceği düşünülmektedir.

84

EK: Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Alanında Belediyelerde Yürütülen Alan Araştırmasının
Soruları
I. Projenin amaçları ve kapsamı hakkında bilgilendirme

II. Görüşme yapılacak kişiler hakkında bilgiler

III. AB ile ilgili sorular
1. AB ve dış ilişkilerden sorumlu bir biriminiz var mı? Varsa bu birimin faaliyetleri nelerdir?

2. Belediyenizin yürüttüğü ya da ortak olduğu herhangi bir AB projesi/programı var mı?
A. Varsa bu projeler nelerdir?
B. Bu projeler hangi zaman aralıklarında gerçekleştiler?
C. Bu projelerin nitelikleri nelerdir? (örneğin Erasmus, müktesebat, vb.)
D. Proje çerçevesinde kurduğunuz merkez, gerçekleştirdiğiniz etkinlik, ortaya çıkan ürün, hizmet,
kurum bugün sürüyor mu?
E. Çalışma ziyaretinde bulundunuz mu?
F. Herhangi bir ağa üye misiniz?
G. Kardeş şehriniz var mı? İlişkileriniz nasıl?
H. Bu projeleri yararlı buluyor musunuz?

3. Avrupa Birliği normları/amaçları/ilkeleri/programları/politikaları/projeleri konusunda çeşitli
kurumlardan (Bakanlıklar, TBB, Kalkınma Ajansları, vb.) herhangi bir düzeyde eğitim aldınız mı?
Aldıysanız bunlar nelerdir?

4. Hizmet alanları ile ilgili AB amaçlarından/ilkelerinden/politikalarından/projelerinden ne düzeyde
haberdarsınız?
Amaçlar:
a) Yüksek

b) Orta c) Düşük

d) Haberim yok

b) Orta c) Düşük

d) Haberim yok

İlkeler:
a) Yüksek

Programlar/Politikalar
a) Yüksek

b) Orta c) Düşük

d) Haberim yok

b) Orta c) Düşük

d) Haberim yok

Projeler:
a) Yüksek

5. AB sizce ne demek?
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6. AB normlarını belediyeniz düzeyinde uygulamanın önündeki engelleri önem derecesine göre
sıralayınız
( ) İnsan kaynağı kapasitesi yetersizliği: bilgi/donanım eksikliği
( ) İnsan kaynağı kapasitesi yetersizliği: personelin sayıca yetersizliği
( ) Mali kaynakların yetersizliği
( ) Merkezi yönetimin (ör. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) bu konuda yeteri kadar
öncü/destek olmaması
( ) Büyükşehir belediyesinin yeteri kadar öncü/destek olmaması
( ) Komşu belediyelerin yeterince iş birliği yapmaması
( ) Diğer kurumların (ör. TBB, Kalkınma Ajansları) yeteri kadar öncü/destek olamaması
( ) Kurumsal yapılanmadaki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar
( ) Düzenleme/mevzuat eksikliği
( ) Diğer (Lütfen belirtiniz)………………………………………………

7. AB normlarının hizmet alanlarınızda hayata geçirildiği durumda belediyenizin amaçlarına ne düzeyde
erişeceğini düşünüyorsunuz?
Yüksek
Orta
Düşük

8. Belediye hizmetlerinin belirlenmesi ve sunumunda bölgenizdeki sivil toplum örgütleriyle birlikte
çalışıyor musunuz?

9. Bu konuda ne gibi faaliyetler gerçekleştirilmesini önerirsiniz?
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AVRUPA BİRLİĞİ “FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” (BELEDİYE ATIĞI
VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ) MÜKTESEBATININ YERELLEŞTİRİLMESİNİN
GETİRDİĞİ ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1

Giriş

Raporun bu kısmı, temel olarak Avrupa Birliği’nin (AB) çevre politikası kapsamında seçilen iki alt politika
alanının Türkiye’deki belediyeler tarafından nasıl anlaşıldığını, algılandığını ve ne kadar
uygulanabildiğini ele almaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak AB çevre politikasının yapısından yola
çıkılmıştır. Çevre politikasının temel ilkeleri ve amaçları ortaya konulmuş, AB çevre müktesebatının
anlamı ve bağlamı netleştirilmiştir. Temel ilkeler ile amaçlar, uygulanması için usuller ve araçlar
aracılığıyla hareket ederler. Tüm bunlar, Türkiye’de çevre müktesebatının uyum düzeyi ile birlikte
değerlendirilecektir.
Raporun ikinci kısmında, belediye atığı (evsel atık) ve gürültü kirliliği konusunda merkezi yönetim ve
yerel yönetimlerin rolü genel olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme doğrudan mevzuat ve onun
uygulanması arasındaki ilişki üzerinde yükselen, bir diğer deyişle hukuk ve uygulama ilişkisi üzerinden
ele alınacaktır. Son kısımda ise belediyelerin belediye atığını ve gürültü kirliliğini önleme politikaları ile
AB müktesebatının öngördüğü ilkeler arasındaki yaşama geçirme düzeyi, belediyelerin farklı
gerçeklikleri göz önünde bulundurularak alan araştırmasından elde edilen bulgular temelinde ele
alınmıştır.
4.1.1

Çevre Faslı Altında Belediye Atığı Yönetiminin ve Politikasının Seçilmesinin Nedeni

Raporda belediye atığının seçilmesinin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak, Avrupa Çevre
Ajansı (European Environment Agency) gibi kuruluşların geliştirdikleri temel değişkenler
incelendiğinde, belediye atıkları (evsel atıklar) ile ilgili veriler sürekli toplanması ve izlenmesi gereken
atık yönetimi kalemidir. İkincisi, AB direktiflerinin öngördüğü atık yönetimi hedeflerine ekonomik kriz
ve türbülans dönemlerinde ulaşmak için etkin/etkili politika uygulama araçları bulmak gerekir. Bu
nedenle, belediye atığı, özellikle Türkiye gibi ülkelerde atık yönetimi kültürünün ilk basamağını
oluşturmaktadır. Temel olarak diğer atıklara kıyasla, bu atık hizmetinde doğrudan belediyeler
sorumludur. Bu sorumluluk, atıkların toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesi konusundadır.
Üçüncü olarak, 2008/98 tarihli ve sayılı Atık Yönetimi Direktifi’nin 2020 yılı için koyduğu atık geri
dönüşüm hedefi % 50’dir. 2011 yılında Avrupa Komisyonu bu hedefe ulaşmak için pek çok hesaplama
aracı ve yöntemi ortaya koymuştur. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)65, belediye atıkları hakkında
düzenli istatistikler tutmaktadır. Söz konusu istatistiklerde, AB ülkelerinde toplanan belediye atığı
miktarları, bunların ne kadarının bertaraf edildiği ve geri kazanıldığı açıklanmaktadır. Bu veriler
temelinde, AB’nin atık yönetimindeki durumu ve ilerleme göstergeleri karşılaştırmalı bir biçimde
sunulmaktadır. Bu türden istatistikler, çevre politikalarının değerlendirilmesi için önemli unsurlardır.
Dördüncü ve son olarak, uluslararası standartlar ve araçlar temelinde Türkiye’deki belediye atıkları ile
ilgili sorunlarının çözülmesi ve daha iyi yönetilmesi ile ilgili çalışmalar, diğer atıklardan daha öncelikli
görünmektedir. Çünkü belediyelerin en temel atık yönetimi faaliyetinde dahi halen atıkların
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ayrıştırılmasından depolama alanlarının yetersizliğine, eşgüdümden sağlıklı atık ayrıştırma kültürünün
yoksunluğuna kadar önemli pek çok sorun olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de belediye atığının yönetimi doğal olarak belediyelerin birincil görevlerinden biridir ve bu
konuda bir yetki/görev paylaşımı söz konusudur. Ancak bu alan, özellikle AB müktesebatının da
etkisiyle değişmekte ve yeni teknolojik gelişmeler karşısında sürekli gelişmektedir. Buradaki en temel
gereksinim bu konudaki yeni yatırımlara ve belediyelerin mali kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir.
Son olarak, özellikle depolama ve bertaraf etme aşamalarında farklı özelleştirme uygulamalarının
varlığını da not etmek yerinde olur.
4.1.2

Çevre Faslı Altında Gürültü Kirliliği Yönetiminin ve Politikasının Seçilmesinin Nedeni

Gürültü kirliliğinin yönetimi de çevre politikasının kilit politika alanlarından biridir. Gürültü kirliliği, insan
ve kent yaşamı için görünmeyen tehlikelerden biri olarak değerlendirildiğinden onun yönetilmesi son
derece kritik önemdedir. Gürültü kirliliğinin önlenmesi ise Türkiye için yükselen ve önemli bir kamu
politikası alanıdır. Uzun vadeli düşünüldüğünde, gürültünün önlenmesine ilişkin bütünsel bir yaklaşım
gerektiği ve bunun aşamalı bir strateji ile ancak hayata geçirilebileceği vurgulanmalıdır. Gürültü
kirliliğinin önlenmesi, sadece yollara gürültü bariyerleri konulması stratejisinin ötesinde bütünsel bir
kent tasarımı konusu olup, ciddi alt yapı yatırımı ve elbette izleme ile denetleme mekanizmaları
gerektirmektedir.
Sonuçta, gürültü kirliliğinin önlenmesi kaynağında çözülmesi gereken bir politika alanıdır. Özellikle
şehir ve ulaşım planlamasının gürültü kirliliği sorununun kaynağında çözülmesinde önemli bir unsurdur.
Bu bağlamda özellikle, gürültü kirliliğinin önlenmesi politikasının iki boyutu vardır. Gürültü sorunlarının
birincisi kaynağında çözülmesi gereken, ikincisi ise yeni yatırım ve tasarım gerektiren niteliktedir.
Türkiye’de gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar yakın tarihlidir. Bu alan da, tıpkı
diğer çevre faslının alanları gibi, çok ciddi miktarda yeni yatırım gerektirmektedir.
4.1.3

Atık Yönetimi Tanımı

Atık, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı,
arıtma ve uzaklaştırılması gerekli maddeler olarak tanımlanır. 66
AB’nin atık yönetimi politikası alanı son otuz yılda önemli ölçüde gelişmiştir. AB ülkelerinde 2000’li
yıllardan itibaren egemen olan belediye atık yönetiminin temeli atık hiyerarşisine dayanmaktadır. Bu
kapsamdaki önemli adımlardan biri, Atık Çerçeve Direktifi’nin 4. maddesi, ilk kez yasal olarak bağlayıcı
atık yönetimi faaliyetlerinin önceliklendirilmesini içermektedir. Bu 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 belediye atığına ilişkin farklı tanımlar geliştirildiği bilinmektedir. Örneğin, belediye
atıkları içinde hacimli 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
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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 AB açısından önemlidir. AB üyesi ülkeler belediye atıkları
ile ilgili ayrıntılı hususları Eurostat’a raporlamaktadır. Bu konu ile ilgili son bilgiler ilgili internet
sayfalarında mevcuttur.67 Bu nedenle Eurostat’ın belediye atığı tanımı güvenilir, karşılaştırılabilir bir
veri için temeldir. Eurostat’a göre, belediye atıkları çoğunlukla hane halkı tarafından üretilen, ancak
okullar, şirketler, ofisler ve kamu kurumları gibi kaynaklardan gelen benzer atıklarda dahil edilen atık
türü olarak tanımlanmaktadır. Bu atıkların kapsamı sokakların süpürülmesi sırasında ortaya çıkan
atıklardan, yapraklara kadar, eski mobilyalardan yataklara kadar geniştir. İnşaat ve hafriyat atıkları bu
tanımın içinde yer almamaktadır.68 Belediye atığının miktarı, belediye yetkilileri tarafından veya onlar
adına özel sektör tarafından toplanan ve atık yönetim sistemi aracılığıyla bertaraf edilen atıklardan
oluşmaktadır.69
Kısaca belediye atıkları 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.70
2008 tarihli Atık Çerçeve Direktifi ve 2011 tarihli Komisyon Kararında % 50 geri dönüşümü
gerçekleştirme hedefi doğrultusunda, Atık Çerçeve Direktifinin ortaya koyduğu hedeflere uygunluğun
doğrulanması için kurallar ve hesaplama yöntemleri belirlemektedir.71 Belediye atıkları konusunda
farklı ülkeler düzenli olarak bildirdikleri belediye atık verilerini kullanarak Eurostat'a % 50 geri dönüşüm
hedefine uyup uymadıklarını belgelemektedir. Günümüzde, belediye atıklarının ne türden bir
sınıflandırmaya tabii tutularak elde edileceği önemli bir sorundur. Bu nedenle Eurostat belediye atık
raporlamasına hangi atık türlerinin dahil edileceğini, sıralama ve mekanik biyolojik arıtma gibi ön
arıtma işlemlerinin çıktılarının nasıl tahsis edileceğini ve raporlamada ihracat ve ithalatla nasıl başa
çıkılacağını açıklayan önemli bir rehber yayınlamıştır.72
Türkiye’deki belediye atığı tanımı ise Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin m.4/o’da yapılmıştır. Buna göre
belediye atıkları, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve
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yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak
benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları” olarak tanımlanmıştır.
Bir diğer önemli alan atık sulara ilişkindir. Atık su konusu çalışma kapsamında olmadığı için onunla ilgili
detaylar raporda yer almamaktadır.
4.1.4

Gürültü Kirliliği Tanımı

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.73 Bunlardan en yenisi olan Avrupa Bölgesi İçin Çevresel Gürültü Rehberi 2018 yılında
yayınlanmıştır.74

4.2

AB Politikalarının Yapısı

a. Belediye Atığı
Gelişmiş düzeyde katı atık yönetimi sistemine ve uygulamasına sahip olmak, AB ülkelerinin önceliği
olup, buna yönelik politikalar geliştirilmiştir. 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 hedeflerin önemli bir kısmı, AB’nin çevre
politikasının uygulanması ve yerelleştirilmesi ile mümkün kılınabilir.
Bu önemli hedefler, Kaynak Verimli bir Avrupa Yol Haritası75 belgesi ile AB’nin Atık Çerçeve Direktifi76
bütünleştirilmiştir. Atık Çerçeve Direktifi de yıllar içinde önemli değişikliklere uğramış, bunlar 201477,
201578, 201779 ve 201880 yıllarında gerçekleşmiştir.
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Ayrıca atık hiyerarşisini artırma konusundaki ulusal çabaların büyük kısmı ilgili direktif gibi daha önceki
AB mevzuatına bağlı olarak daha uzun süredir devam etmektedir. Bu politika belgelerinin tümü, 2020
yılına kadar olan atık yönetimi hedeflerini içermektedir.
AB’nin çevre politikasının önceliklerini saptayan, destekleyici hükümlere sahip metinler çevreye ilişkin
çeşitli belgeler içerisinde yer almaktadır. AB tarafından hazırlanan eylem programları aracılığıyla
çevreyi korumak için amaçlanan hedefleri ve ağırlık noktalarını belirlemek mümkündür.
Türkiye’de belediye ya da evsel atıklarının durumu, yerel yönetimlerin en önemli hizmet alanlarından
biri olup, sorumluluklar ve merkezi yönetim ile iş birliği konusunda önemli ölçüde mesafe alınmış
alanlardan biridir. Türkiye pek çok AB üyesi ülke gibi çevre politikası hedeflerine minimum maliyetlerle
odaklanmaktadır.
b. Gürültü Kirliliği
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 kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik esaslar ile ölçütlerin
belirlenmesi ve bu ölçütlerin gürültü kaynaklarına yönelik uygulanması için çeşitli kaynaklardan yayılan
gürültü emisyonuna sınırlamalar getirmiştir. Bu direktif çerçevesinde hazırlanan Türkiye’deki mevzuat,
gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli ölçüde farkındalık oluşturmuştur. Bu konuların
ayrıntısına girmeden önce, AB’nin çevre politikasının genel ilkelerini ve amaçlarını ele almak yerinde
olacaktır.
4.2.1

Temel İlkeler ve Amaçlar

AB’nin çevre politikasının temel ilkeleri, kirleten öder, ihtiyat, özen gösterme, önleme, bütünleyicilik ya
da bütünleştirme, kaynağında önleme, yüksek seviyede koruma ilkesidir.81
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.
İlkenin en önemli çelişkisi, zararın tanımlanabilmesidir. Bunun için bazı yöntemler geliştirilmiştir.
İlkenin çelişkisini ve eksiklerini giderebilmek için ihtiyat ilkesi geliştirilmiştir.
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.
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Özen gösterme ilkesi de ihtiyat ilkesi de belirli ölçüde koruma üzerine kuruludur. Ancak önleme ilkesi,
somut ve gerçek bir tehlike söz konusu olduğunda, ihtiyat ise tehlikenin olası ve araştırılması gereken
biçimleri söz konusu olduğunda devreye girer. Önleme olgusal, ihtiyat algıya dönüktür. 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.
Daha açık bir ifadeyle, çevre korunmasının gerekleri AB’nin diğer politikaları uygulanırken göz önünde
bulundurulmaktadır.
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.
Türkiye, bu amaç ve ilkeleri ilgili direktiflerden doğrudan ulusal mevzuata aktarmıştır. Bu nedenle
ilkeler ve amaçlar açısından AB müktesebatının benimsendiği ve iç hukukta bağlayıcı kural olarak
düzenlendiği ve dolayısıyla yönetsel açıdan absorbe edildiği söylenebilir.
4.2.2

Usuller

AB Çevre politikasını Eylem Planları aracılığıyla hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, hali hazırda
yürürlükte olan 7. Eylem Planı, politikanın ilgili usul ve yol haritasını ele almaktadır. 2014-2020 yılları
arasında yürürlükte olan “Gezegenin Sınırları İçinde, Daha İyi Yaşamak” programının hedefleri genel
olarak AB’nin etkin kaynak kullanan, vatandaşlarını çevresel risklerden koruyan, çevreci, rekabetçi bir
karbon ekonomisine dönüştürmektir.
Yurttaşların sağlığını ve refahını korumak, bu konu ile ilgili mevzuatın daha iyi uygulanmasını sağlamak
ve bilgilendirici faaliyetleri yerine getirmek önemlidir. Çevre politikaların diğer politikalara uyumunu
sağlamak kritiktir.
Çevre politikasına özgü bu ilkelerin dışında AB’nin saydamlık, hesap verilebilirlik, katılımcılık ve
subsidiarite ilkelerinden de söz etmek gerekir. Özellikle bunlardan subsidiarite ilkesi aynı zamanda bir
usuldür. Bu yönüyle ele alınması kritiktir. Subsidiarite ilkesinin dolaylı olarak Avrupa Topluluğu’nun
kurucu metinlerinde yer aldığı ve Maastricht Antlaşması’nın (1992) 3b maddesi ile Amsterdam
Antlaşması’nın (1997) 5. Maddesinde tanımlandığı hatırlanmalıdır. Buna göre subsidiarite, ilkesine
göre, Birlik herhangi bir hizmeti herhangi bir üye devletten daha iyi yerine getirecekse hizmet ona
bırakılır. Bu türden olmayan diğer tüm hizmetler halka en yakın birimler tarafından yapılır. Burada
önemli olan “halka en yakın birim”in tanımıdır. Bu da AB mantığı açısından üye devlet ve onun yerel ve
bölgesel yönetimleridir. Bu ilke ile aşağıdan yukarıya doğru bir yönetsel yapı oluşturulması
amaçlanmamaktadır. Yani, istenen, yalnız bir alt basamaktaki örgütün belli bir görevi yerine getirmeye
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gücünün yetmediği durumlarda üst düzeyde bulunan AB’ye kapasite ve etkinlik gibi somut gerekçelerle
bırakması esastır.82
Usuller açısından da Türkiye, çevre politikasının ilkeleri doğrultusunda uyumlu hareket etmektedir. Bu
konuda, ilkelerin büyük ölçüde farklı taraflar bakımından açık olduğu ve anlaşıldığı açıktır.
Türkiye’deki yerel yönetimler subsidiarite açısından değerlendirildiğinde, 2012 yılında çıkartılan 6360
sayılı yasa sonrasında, bir diğer ifadeyle büyükşehir reformu ile 2014 sonrası dönemde ortaya çıkan
durumun dahi bu ilke ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü, büyükşehir belediyesi sınırlarının
genişletilmesi ve bu reformla gelen diğer politikalar, halka en yakın birim tanımını etkilemesine, daha
açık bir ifadeyle belde belediyelerinin, köylerin kapatılması katılımcılık mekanizması bakımından ve
vatandaş katılımı bakımından önemli bir açık yaratmasına karşılık, bu birimlerin yönetsel kapasiteleri
göz önünde bulundurulduğunda gerçekleştirilen reformun önemli ölçüde subsidiarite ilkesi açısından
sorunlu olmadığı görülecektir. Çünkü, daha önce açıklandığı üzere, subsidiarite ilkesi, hem aşağıdan
yukarı hem de yukarıdan aşağıya bir hareketi, birimlerin kapasiteleri bağlamında değerlendirdiği için
uyumludur.
4.2.3

Araçlar

AB’nin çevre faslının düzenlediği temel alanlarda yatay ve dikey mevzuat olarak bilinen kısımda, yatay
mevzuat büyük ölçüde araçları tanımlamaktadır.
Çevre konusunda yatay mevzuat büyük ölçüde çevrenin değerlendirilmesi araçlarından oluşmaktadır.
Bu kapsamda bakıldığında, ilgili düzenlemeler bütün çevre alanlarını kesmektedir. Yatay mevzuat
içinde somut olarak, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) ve
çevresel bilgiye erişim araçları bulunmaktadır. 2011/92 ÇED Direktifi, çevre ile bağlantılı resmi veya
özel projelerin insan, bitki, hayvan, toprak, hava, iklim, maddi varlıklar, kültürel miras üzerindeki
doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesini ve değerlendirmesini gerektirmektedir. 2001/42 sayılı
SÇD Direktifi ise, plan ve programların çevre üzerindeki olası önemli etkilerinin değerlendirilmesi ve
mümkün olan en az düzeye indirgenmesi veya ortadan kaldırılması konularının ele alındığı bir süreci
belirlemektedir. 2003/4 sayılı Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi ise, çevresel bilgiye erişim hakkı ile ilgili
şartları ortaya koyarken, çevresel bilginin erişilebilir olması ve halka duyurulması ile ilgili konuları
düzenlemektedir.”83
Dikey mevzuat ise incelediğimiz spesifik alanlardır. Burada öngörülen araçlar direktifler içinde ayrıca
tanımlanmıştır.
a. Belediye Atığı
2008/98 sayılı Atık Çerçeve Direktifi’nde atık yönetimi hiyerarşisi tanımlanmıştır: 1. Atık Önleme, 2.
Yeniden Kullanım, 3. Geri Dönüşüm, 4. Enerji Geri Kazanımı, 5. Güvenli Bertaraf Edilmesi.
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“Atık yönetimi hiyerarşisine göre, atık yönetimi stratejileri öncelikle atıkların oluşumunun kaynağında
önlenmesine odaklanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, atık malzemeler yeniden kullanılmalı,
yeniden kullanılamıyorsa geri dönüştürülmelidir. Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık
malzemeler ise geri kazanım (örneğin enerji geri kazanımı) amacıyla kullanılmalıdır. Atıkların yakma
tesislerinde veya düzenli depolama sahalarında güvenli şekilde bertaraf edilmesi atık yönetimi
hiyerarşisinde en son seçeneği oluşturmaktadır. Atık başlığı altında Çerçeve Direktifin yanı sıra, atıkların
düzenli depolanması, atıkların taşınması ve özel atıklar (pil ve akümülatörler, ömrünü tamamlamış
araçlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ambalaj ve ambalaj atıkları gibi) konularına ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır.”84
Türkiye’nin çevre politikası kapsamında belediye atığı ve gürültü kirliliği konusunda müktesebata uyum
düzeyi ise bazı belgelerden izlenebilir. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) ve Çevre ve İklim
Değişikliği Sektörel Operasyonel Programı’nı izlemek gerekir. Ayrıca bu AB çevre müktesebatına ve diğer
uluslararası sözleşmelere (Basel Sözleşmesi vb.) uyum sağlamak için pek çok plan hazırlanmıştır. Bu
planlar, çevre müktesebatına uyumun en önemli araçlarıdır. Bunlar: Yüksek Maliyetli Çevre
Yatırımlarının Planlaması, Ulusal Çevre Entegre Uyum Stratejisi, Katı Atık Ana Planı, Ulusal Atık Yönetimi
ve Eylem Planı ve Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planıdır.
Ayrıca Sektörel Operasyonel Program dokümanı bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme içermektedir.
Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması belgesinde atık yönetiminin AB mevzuatı ile
uyumlaştırılması konuları ele alınmıştır. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023)
Türkiye’nin, AB’ye üyelik ve çevre müktesebatına uyumun sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde
uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, AB’ye uyum için yapılması gereken çevre
yatırımlarının maliyeti hesaplanmıştır. Çevre alanında ihtiyaç duyulan söz konusu yatırımların yüzde
80’nin kamu sektörü, yüzde 20’sinin ise özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. UÇES'in
güncellenmesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanmıştır.
Bu iki belge dışında daha önce hazırlanmış olan, Katı Atık Ana Planı yapılmıştır. Bu planla, büyükşehirler
dışındaki il belediyelerinde AB ile uyumlu atık yönetim sistemine yönelik bir belgedir.
Daha önce hazırlanan bazı belgeleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. 2008 yılında Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012); Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014 2017) ile geri dönüşüm politikasının uygulanması için araçlar belirlenmiştir.
Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023), ulusal ve AB müktesebatına uyum çalışmaları
doğrultusunda hazırlanmış bir dokümandır. 81 ilde atık yönetimi mevcut durumu analiz edilerek,
atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi, farklı yöntemlerle geri
kazanılması ve bertaraf yöntemleri ortaya konulmuştur. Ayrıca belediye atıklarının yönetim planlaması
ise Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
hedefleri esas alınarak oluşturulmuştur.
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b. Gürültü Kirliliği
Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda ise Avrupa Komisyonu’nun 2000 yılında benimsenen
önerisinin ardından, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 25 Haziran 2002 tarihinde “END” olarak da
bilinen çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 2002/49 sayılı Çevresel Gürültü
Direktifi kabul edilmiştir. Direktif, “çevresel gürültüye maruz kalmanın sonucunda oluşan, gürültü
rahatsızlığını da içeren her türlü zararlı etkiden sakınmak, bu zararlı etkileri önlemek veya azaltmak
doğrultusunda genel bir yaklaşım tanımlamayı” amaçlamaktadır. Bununla birlikte direktif, başlıca
gürültü kaynaklarından yayılan gürültünün azaltılmasına yönelik AB ölçütlerini geliştirmek üzere bir
temel sağlamayı hedeflemektedir.
Direktifin başlıca amaçlarına uygun olarak END insanların gürültüye maruz kaldığı özellikle şehirleşmiş
alanlarda, parklar veya yerleşim alanlarındaki diğer sessiz alanlarda, kırsal alandaki sessiz alanlarda,
okul, hastane ve diğer gürültüye hassas binalar ve alanlar çevresinde oluşan gürültüyü kapsamaktadır.
Direktifin öngördüğü araçları şunlardır:
a. Ana karayolları, ana demiryolları, ana havaalanları ve yerleşim alanları için stratejik gürültü
haritalarının hazırlanması,
b. Gürültü sorunlarını yönetmeye ve azaltmaya yönelik eylem planlarının belirlenmesi.
Stratejik gürültü haritalama sonuçlarından başlayarak en önemli gürültü eylem planı aşamaları ise
aşağıdaki gibidir:
a. Gerektiği durumlarda gürültüyü azaltmak ve çevresel gürültü kalitesinin iyi olduğu yerlerde
bunu korumak amacıyla, yetkili idarelerce eylem planları hazırlanmasını zorunlu kılarak yerel
gürültü sorunlarının üzerine eğilmek.
b. Gürültüden etkilenen insan sayısını azaltmaya yönelik hedefleri içeren uzun vadeli bir AB
stratejisi geliştirmek.
Doğrudan bağlayıcı sınır değerleri veya eylem planlarına dâhil edilecek azaltım tedbirleri direktif
tarafından belirlenmemiştir. Bu konu üye ülkelere bırakılmıştır. Zaman içinde çeşitli nedenlerle
değişebilen gürültü nedeniyle üye ülkeler her beş yılda bir stratejik gürültü haritalarını ve gürültü eylem
planlarını hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. İlgili yönetim kademeleri, görev ve yetki alanları içinde
kalan yerleşim yerleri, ana karayolları, ana demiryolları için sınır değerlerin aşıldığı veya üye devletçe
seçilmiş farklı bir ölçüte dayanarak belirlenmiş bölgelerde, öncelikleri belirleyen eylem planlarını
hazırlamaktadır. Şu koşulları sağlayan yerlerde gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanmalıdır:
Yerleşim alanları > 100,000 nüfus
Ana demiryolları > 30,000 tren/yıl
Ana karayolları > 3 milyon araç/yıl
Ana havaalanları > 50,000 hareket/yıl
Ayrıca, nüfusu yüz binden fazla olan, şehirleşmiş alan olarak kabul edilen ve nüfus yoğunluğunun
kilometre kare başına 1000 kişiden fazla olduğu alanlarda gürültü haritaları hazırlanması gerekir.
Gürültü kirliliği konusunda da, yukarıda anılan belgeler Türkiye’nin bu alandaki gerçekleştirdiği
gelişmeleri görmek açısından yerindedir.
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4.2.4

Türkiye’de Yerel Yönetimleri ve AB Müktesebatı

AB, Türkiye’deki yerel yönetimlerdeki reformların doğrudan en önemli aktörlerinden biri olarak ortaya
çıkmıştır. AB’ye uyum süreci açısından konu değerlendirildiğinde, yerel yönetimler ile ilgili konulara
İlerleme Raporlarında 2005 yılından başlayarak yer verildiği görülmektedir. Bu kapsamda kısa bir özet,
müktesebat ile yerel yönetimler ilişkisi bakımından önemli olacaktır.
2005 tarihli İlerleme Raporu, yerel yönetimler konusu kamu yönetimi reformu ve onun hukuki
çerçevesi kapsamında ele almaktadır. Bu yasalardan en genel nitelikte olan Kamu Yönetimi Temel
Kanunu’nun 2004 yılında yeniden gözden geçirilmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne geri gönderilmesinin ve sonuç olarak yasalaşamamasının özellikle yerel ve bölgesel
politikaları da olumsuz etkilemesinden kaygı duyulmaktadır. Bu reformun parçaları olarak da
görülebilecek olan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanunu 2004 ve 2005 yıllarında yürürlüğe girmiştir. Raporda, merkeziyetçi bir devlet
olarak tanımlanan Türkiye’nin katılım için ekonomik gelişmesinin ancak kamu yönetiminde yerinden
yönetim ile mümkün olacağı belirtilmektedir. Çıkartılmış olan yasalarda öngörülen yaklaşım, ortaklık
ilkelerinin uygulanmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Ancak kalkınma ajanslarının kurulmasına
ilişkin yasal çerçeve konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir.
2008 yılı İlerleme Raporunda yerel yönetimlere ilişkin olarak, Mart 2008’de çıkarılan 5747 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’a değinilmektedir. Ancak, bu yasanın amacı, uygulama sonuçları hakkında bir
değerlendirme yapılmamaktadır. Buradan, söz konusu düzenlemenin olumlu karşılandığı sonucunu
çıkarmak olanaklıdır. Temmuz 2008’de TBMM tarafından kabul edilen ve yerel yönetimlerin gelirlerini
artırmayı amaçlayan kimi yasal düzenlemeler de Raporda olumlu karşılanmaktadır. Komisyon, diğer
Raporlarda olduğu gibi 2008 yılı için hazırlanan İlerleme Raporunda, yerel yönetimlere daha fazla yetki
devrini amaçlayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile ilgili bir ilerleme kaydedilemediğini belirtmektedir.
Raporda, yurttaşların katılımı konusunda da saptamalar ve öneriler yer almaktadır. Belediyelerde
katılımı sağlayacak mekanizmalardan biri olarak oluşturulan kent konseylerinin az sayıda kentte işlevsel
bir biçimde çalıştığı; bu nedenle hem yaygınlaştırılması hem de güçlendirilmesi gerektiğinden söz
edilmektedir. Yerel yönetimlerde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine daha fazla uyulması
önerilmektedir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için daha fazla çaba harcanması gereği de
vurgulanan noktalar arasında yer almaktadır.
2009 yılı İlerleme Raporunda, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin %85 oranında katılımla,
özgür bir ortamda gerçekleştiğine vurgu yapılmakta, ancak, örneğin, belediye başkanı seçilen kadın
sayısının düşüklüğü eleştirilmektedir. Kent konseylerinin işlevlerinin artırılamadığı ve demokratik
yönetişim için yerel yönetimlere daha fazla yetki aktarılamadığı belirtilmektedir. Yerel yönetimlerde
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine değinilmekte, bu ilkelere uyulmadığına ilişkin somut
örnekler de Raporda yer almaktadır. Örneğin, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara
Büyükşehir Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmektedir. Yerel
yönetimlere yetki devri ve yerel yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda hâlâ ilerleme
olmadığına dikkat çekilmektedir.
Raporda, yerel yönetimlerin de içinde yer aldığı kamu yönetimine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını
görmekteyiz. Bu Rapor döneminde her ne kadar daha iyi kamu hizmeti sunulması için kimi değişiklikler
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yapılmışsa da, kamu yönetimi alanında sorunlar devam etmektedir, denilmektedir. Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili kaygılar da Raporda dile getirilmektedir.
Kamu yönetiminde saydamlığa, hesap verebilirliğe ve liyakate dayalı bir personel politikası
oluşturulması ve kamu hizmetlerinde bürokratik işlemlerin azaltılması gereğinden 2009 yılı Raporunda
da söz edilmektedir.
2010 yılı İlerleme Raporunda, genel olarak kamu yönetimine ve özel olarak yerel yönetimlere ilişkin
saptamalar ve eleştiriler bulunmaktadır. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nden bir heyetin
Türkiye’yi ziyaret ettiği ve yerel yönetimlerle ilgili daha önce yapılan önerilerin dikkate alınıp
alınmadığını izlediği belirtilmektedir. Yerel yönetimlere ayrılan mali kaynakların artırılması, saydam,
hesap verebilir ve katılıma olanak veren bir yerel yönetim anlayışının yaşama geçirilmesi istenmektedir.
En temel eksiklikler olarak, yerel yönetimler düzeyinde, stratejik planların, performans ölçütlerinin,
mali denetim sistemlerinin, proje yönetiminin, kriz yönetiminin, çevre yönetiminin ve bilgi teknolojileri
yönetiminin henüz oluşturulmamış olması gösterilmektedir.
Raporun bir başka önemli değerlendirme noktası olan kamu yönetimi alanında, temel kamu
hizmetlerinin niteliğini, yönetimde saydamlığı ve hesap verebilirliği artırmak, e-devlet konusunda
çalışmaları geliştirmek için önemli adımlar atılması gereğinden söz edilmektedir. Belediyelerin ortaklık
kurmaları sırasında uygulanacak kuralların daha açık bir biçimde belirlenmediği, dolayısıyla bunun
partizanca istihdama neden olduğu belirtilmektedir.
2011 yılı İlerleme Raporunda, yerel yönetimlere yeterli özkaynak sağlanmadığı için merkezi
yönetimden aktarılan kaynaklara bağımlılıktan söz edilmekte; yerel yönetimlere daha fazla yetki
devrinin gerçekleştirilemediği belirtilmektedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’nin 2007 yılında aldığı tavsiye kararlarında sözü geçen, belediye başkanları ve meclis
üyelerinin adli soruşturma korkusu olmadan siyasal kararlar alabilmeleri ve kamu hizmetlerinde Türkçe
dışındaki dillerin de kullanılabilmesi konusunda yapılması istenen düzeltme yapılmamış olması
eleştirilmektedir. Raporda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki seçilmiş bazı temsilcilerin ve belediye
başkanlarının tutuklu olmaları da sorun olarak nitelendirilmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili
değerlendirmeler, ilk kez Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sorunlarla doğrudan
ilişkilendirilmiştir.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 24 Mart 2011 tarihinde aldığı bir başka
tavsiye kararına da bu raporda değinilmektedir. Buna göre, Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’na koyduğu çekinceleri ve onayladığı kurallarla ilgili yükümlülüklerini gözden geçirmesi
istenmektedir. Konsey’in tavsiye kararında, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi ile Avrupa Bölge ve Azınlık Dilleri Şartı’nın da imzalanması ve onaylanması için adımlar
atılması beklenmektedir.
Kamu yönetimi ile ilgili değerlendirmelere baktığımızda, ilk olarak, bilgiye erişim hakkının 2010 Anayasa
değişikliği ile anayasal düzeyde tanınmış olması olumlu karşılanmaktadır. İyi yönetişim anlayışının
temel ilkelerinden olan hesap verebilirliğin ve saydamlığın yaşama geçirilmesi isteği yinelenmektedir.
Bunun bir yolu da temel kamu hizmetlerinin internet üzerinden “e-devlet” biçiminde sunulması olarak
görülmektedir. Kamu kurumlarının stratejik planlarını hazırlamaları konusunda gelişmeler olduğu
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söylenmektedir. Kamu yönetiminde liyakata dayalı personel politikasının hâlâ uygulanamadığı, güçlü
bürokratik yapının sürdüğü belirtilmektedir. Kamu denetçiliği kurumu ile ilgili olarak da uzun bir
değerlendirme Raporda yer almaktadır.
2012 yılı İlerleme Raporunda yerinden yönetim ilkesine gereken önem verilmediği için yerel
yönetimlere daha fazla yetki devri konusunda gelişme sağlanamamıştır, denilmektedir. Özellikle,
kentsel dönüşüm uygulamaları ve kentsel planlama konularında yerel yönetimlerin sahip olduğu
yetkilerin önemli bir bölümünün, KHK’larla merkezi yönetime aktarıldığı belirtilmektedir.
Kent konseylerinin hâlâ yaygınlaşamadığı ve etkin bir biçimde çalışamadıklarına değinilmektedir. 2011
İlerleme Raporunda da üzerinde durulan, yerel düzeyde Türkçe dışındaki dillerin de kullanılması, bu
olanağı sağlayacak Sözleşmenin imzalanması istekleri yinelenmektedir. Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’daki yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili sorunlar yine gündeme getirilmektedir.
Kamu yönetimi alanında, ilgili yasanın çıkarılmasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması Raporda
olumlu karşılanmaktadır. Kamu yönetiminin modernleştirilmesi için bir dizi yasal düzenlemeler
yapılmakla birlikte, kamu yönetimi için gerekli düzeltmelerin hâlâ tam olarak gerçekleştirilemediği
belirtilmektedir. Kamu mali yönetimi ve denetiminin güçlendirildiği söylenmekte, ancak, dış denetim
yollarından biri olan Sayıştay denetiminin bağımsızlığına ve etkililiğine ilişkin kaygılar dile
getirilmektedir.
Raporda, kimi bakanlıkların KHK’larla yeniden yapılandırıldığı; bu yapılanma sırasında, Avrupa Birliği
projelerinden yararlanmayı güçlendirecek birimlerin kurulduğu belirtilmektedir.
2013 İlerleme Raporuna göre, hükümet, kilit politikaların ve mevzuatın kabul edilmesi konusunda
paydaşlarla yeterli görüş alışverişinde bulunmamıştır. Örneğin, 6360 sayılı yasanın hazırlanmasında ve
yürürlüğe girmesinde Hükümetin tek başına hareket ettiği belirtilmektedir. Raporda, yerel yönetimlere
yetki devri konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmesine karşın, 6360 sayılı yasayla belediyelerin
yetkilerinin kapsamının genişletildiği, böylece bazı küçük belediyelerin kamu hizmeti sunma
konusundaki olanaklarının zayıf olduğu yönündeki Avrupa Konseyi eleştirisinin kısmen karşılandığı
vurgulanmaktadır. Ancak, yetki devri yoluyla belediyelerin güçlendirilmesi ya da öz gelirlerinin
artırılması konusunda Avrupa Konseyi tavsiyelerinin yerine getirilmediği eleştirisi dikkati çekmektedir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye tarafından konulan çekincelerin kaldırılması
konusunda, bu Rapor döneminde, siyasal partiler arasında bir uzlaşmanın sağlanabileceği umudunun
ortaya çıktığından söz edilmektedir. Yine, Raporda, seçilmiş vali sisteminin getirilmesi konusuyla ilgili
bağlayıcı olmamakla birlikte tartışmaların olması olumlu karşılanmaktadır. Komisyon, 2013 İlerleme
Raporunda da, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından önerilen, kamu
hizmetleri sunulurken Türkçe dışındaki dillerin, özellikle Kürtçenin kullanılmasının yasal hale
getirilmesine yönelik düzenlemelerle ilgili olarak resmi adımların atılmamasını eleştiri konusu
yapmaktadır. Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın kent yapılanması olarak
değerlendirilen KCK’ya ilişkin soruşturmalarla, BDP bağlantılı, yerel düzeyde seçilmiş belediye
başkanlarının ve belediye meclisi üyelerinin tutuklanmasının ve gözaltına alınmasının, bölgesel ve yerel
demokrasiyi olumsuz yönde etkileyeceği öne sürülmektedir.
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Öte yandan, Raporda, tüm kamu kurumlarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması için çaba
gösterilmesi gerektiği belirtilmekte; dış denetim ile kamu mali yönetiminin ve denetiminin
güçlendirilmesi önerilmektedir.
2014 İlerleme Raporunda yerel yönetimlerden hem “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, hem de
“Kamu Yönetimi” başlıkları altında söz edildiği görülmektedir. 2012'de, Büyükşehir Belediye
Kanunu'nda yapılan değişiklikle büyükşehir belediyelerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi ve
yetkilerinin kapsamının genişletilmesinin ardından ilk yerel seçimlerin 30 Mart 2014’de
gerçekleştirildiğinden söz edilmekte; ancak, bu dönemde yerel yönetimlere yetki devri konusunda
ilerleme kaydedilmediği belirtilmektedir. Bu Raporda da, 2013 İlerleme Raporunda olduğu gibi, Avrupa
Konseyi tarafından önerildiği biçimde - başta Kürtçe olmak üzere - Türkçe dışındaki dillerde kamu
hizmeti sağlanması için yasal zemin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yaşama geçirilmediğinden
yakınılmaktadır. Yine, mali yerinden yönetim konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedildiğine, 2013
yılında yerel yönetimlerin devlet gelirlerindeki ve harcamalarındaki payının %10'un altında kaldığına
dikkat çekilmektedir.
2015 İlerleme Raporunda, genel olarak kamu yönetimi reformuna ilişkin görüşlere yer verilmektedir.
Raporda, Türkiye'de, güçlü bir kamu hizmeti ve kamu yönetimi kapasitesinin var olduğu, ancak,
kapsamlı bir kamu yönetimi reformuna yönelik siyasal ve yönetsel çabaların eksik olduğu
vurgulanmaktadır. Türkiye'nin özellikle, liyakat ilkelerini güvence altına alan, modern ve
bütünleştirilmiş bir bilgi sistemini ve işe alımlarda, terfilerde ve meslekten çıkarmalarda daha saydam
yöntemleri benimsemesi istenmektedir.
2016 İlerleme Raporunda da, 2015 Raporunda olduğu gibi, “Kamu Yönetimi Reformu” başlığı altında
genel olarak kamu yönetimine ilişkin saptamaların bulunduğu, yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir
değerlendirme yapılmadığı görülmektedir.
2018 yılı Türkiye Raporunda, Türkiye’nin kapsayıcı bir kamu yönetimi reform stratejisi bulunmadığı,
reformunun farklı yönlerine ilişkin çeşitli planlama belgeleri ve alt stratejiler bulunmakla birlikte, siyasi
desteğin ve idari sahiplenmenin eksikliğinin kapsayıcı reform çabalarının önünde engel teşkil ettiği
vurgulanmıştır. Kamu yönetimi reformunu koordine etmek, tasarlamak, uygulamak ve izlemek üzere
yasal yetkiye sahip bir idari birimin kurulması gerektiği belirtilmiştir. Raporun Yönetişim kısmında
özellikle yerel yönetimlerle ilgili olarak, Doğu ve Güneydoğu’daki seçilmiş temsilci ve belediye
yöneticilerinin terörle ilgili suçlamalarla gözaltına alınması veya tutuklanmasına devam edilmesi ve
kayyum atamaları eleştirilmiştir. Bu durum, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı kapsamında değerlendirildiğinde yerel demokrasiyi zayıflattığı eleştirisi yapılmıştır.
2019 yılı Türkiye Raporu’nda ise, kamu mali yönetimini de içeren kapsayıcı bir kamu yönetimi reformu
stratejik çerçevesine ihtiyaçtan söz edilmektedir. Kamu yönetimi reformunun farklı unsurlarına yönelik
çeşitli planlama ve sektörel politika belgeleri bulunmadığı eleştiri konusu olmuştur. Bunun yanı sıra,
2018 yılı Raporu’ndaki yerel demokrasiye yönelik eleştirilere devam edilmiştir.
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4.2.5

İlerleme Raporlarında Belediye Atığı

1998, 1999, 2000 yılları AB İlerleme Raporları’nda temel olarak ulusal mevzuatın, özellikle, standartlar,
izleme gerekleri, ölçüm yöntemleri ve uygulama bakımından AB müktesebatından oldukça farklı
olduğunun altı çizilmiştir. Bu alanda ilerlemenin olmadığı belirtilmiştir.
2001 tarihli İlerleme Raporu’nda evsel atığın önemli bir yüzde doksandan fazlasının yasa dışı boşaltılan
ve kontrol edilemeyen bir atık olduğu belirlenmiştir. Buna uyum, önemli ölçüde bir çaba
gerektirmektedir. 2002 tarihli ilerleme kaydedilmemiştir. 2003 yılı İlerleme Raporu’nda atık yönetimi
alanında Türk mevzuatı müktesebat ile belirli ölçüde uyumlu olduğu ancak iç hukuka aktarma ve
uygulamaya ilişkin olarak daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
2004 İlerleme Raporu’nda müktesebatın halen iç hukuka aktarılması konusunda çabaya ihtiyaç
duyulduğu ve bu konuda eşgüdüme ve kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan söz edilmektedir. 2005
Raporu’nda ise atık yönetiminin pek çok alanının büyük ölçüde müktesebat ile uyumlaştırıldığı vurgusu
ile birlikte, bu alandaki eylem planının eksikliğinden söz edilmektedir.
2006 Yılı İlerleme Raporu’nda ise Atık Yönetimi ile ilgili müktesebatın iç hukuka aktarımının ileri bir
düzeye geldiği, bu kapsamda Atık Çerçeve Direktifi’nin uyumlaştırıldığı vurgulanmıştır. 2007, 2008 ve
2009 yıllarındaki temel eleştiri, Türkiye’nin ulusal atık yönetimi planının bulunmamasıdır. Ayrıca,
düzenli depolama, atık maddelerin yakılmasına yönelik ilerleme olmadığı da saptanmıştır.
2010 yılı İlerleme Raporu’nda, 2009-2013 dönemi için ulusal atık yönetimi planının kabul edildiği
vurgulanmıştır. Müktesebat ile uyum çalışmalarının devam ettiği vurgulanmıştır.2011 yılı Raporu’nda
katı atık, atık su tarifeleri, atık maddelerin yakılması, ambalaj atıkları ve ömrünü tamamlamış araçların
denetimi ile ilgili mevzuatın kabul edilmesiyle birlikte, atık mevzuatı yeni AB Atık Çerçeve Direktifinin
hükümleri ile büyük ölçüde uyumlu olarak revize edilmeye başlandığı saptanmıştır. Ayrıca, ulusal atık
yönetimi planının yanı sıra yerel ve bölgesel düzeyde de planlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
2012 ve 2013 yılı İlerleme Raporları’nda düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına getirilmesi ve
tehlikeli atıkların yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çabaların devam ettiği vurgulanmıştır. Türkiye’de
ayrıştırma ve geri dönüşüm kapasitesinin artırıldığı belirtilmiştir. Son olarak, Türkiye’nin, atık yönetimi
planlarının AB atık çerçeve direktifi gerekliliklerini yerine getirmesi beklendiğinin altı çizilmiştir.
2014 yılı İlerleme Raporu’nda yine düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına getirilmesine
yönelik çalışmaların devam ettiği, ayrıştırma, geri dönüşüm ve tıbbi atıkların arıtılmasına yönelik
kapasitenin artırıldığı vurgulanmıştır.
2015 yılı İlerleme Raporu’nda Atık Çerçeve Direktifi ile uyum sağlanmasına yönelik Atık Yönetimi
Yönetmeliği ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından ulusal bir geri dönüşüm stratejisi ve eylem planı
kabul edildiği, atık arıtma tesislerinin AB standartlarına getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği,
ayırma, geri dönüşüme yönelik kapasitenin artırıldığı vurgulanmıştır. AB Atık Çerçeve Direktifinden
kaynaklanan, atık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması gerekliliğinin karşılanmadığı
belirtilmiştir.

100

2016 yılı İlerleme Raporu’nda da atık işleme tesislerinin AB müktesebatı standartlarına getirilmesine
yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve tıbbi atıkların arıtılma
kapasitesi artırıldığı saptanmıştır. 2011 yılından beri, her raporda atık yönetimi planının yerel ve
bölgesel düzeyde planlarına ihtiyaç duyulduğu vurgusu bu raporda da devam etmiştir. 2018 Yılı Türkiye
Raporu’nda da önceki saptamalar tekrarlanmıştır.
2019 Yılı Türkiye Raporu’nda atık yönetiminde sıfır atık yaklaşımını, doğal kaynakların verimli
kullanımını, düzenli depolamayı azaltmayı ve geri dönüşümü ve yeniden kullanımı artırmayı teşvik eden
strateji benimsendiği saptanmıştır. Plastik poşetlerin ücretsiz dağıtımını yasaklayan düzenlemeye
vurgu yapılmıştır. Atık arıtma tesislerinin AB müktesebatı standartlarına getirilmesine yönelik
çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve tıbbi atıkların
arıtılmasına yönelik uyum ve kapasitesinin artırıldığı, atıkların geri dönüştürülmesini teşvik edici ve
oluşumunu önleyici mekanizmaların sınırlı kaldığı vurgulanmıştır.
4.2.6

İlerleme Raporlarında Gürültü Kirliliği

1999 İlerleme Raporu’nda ilk defa gürültü kontrolü ile ilgili uyumdan söz edilmiştir. 1999 ile 2003 yılları
arasında İlerleme Raporları’nda gürültü konusuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yer almamıştır.
2003 yılı İlerleme Raporu’nda gürültü alanında mevzuatın kabul edilmesi ve idari kapasitenin
geliştirilmesine ilişkin bazı sınırlı adımlar atıldığı belirtilmiştir. Açık havada kullanılan materyaller ve ev
aletlerinden kaynaklanan gürültü emisyonları ile ilgili mevzuatın kabul edilmiştir. 2004 yılında herhangi
bir ilerleme olmadığı belirtilmiştir.
2005 yılı çevre faslında olduğu gibi, gürültü kirliliği açısından da bir milattır. Buna göre, çevre
gürültüsünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin uygulama yönetmeliği kabul edildiğinden uyum
düzeyi ileri seviyeye çekilmiştir. 2006 yılı İlerleme Raporu’nda da gürültü konusundaki çalışmalara
devam edildiği belirtilmiştir.
2007-2016 yılları arasındaki tüm İlerleme Raporlarında uyumun sağlandığı ve diğer hazırlıkların devam
ettiği vurgulanmıştır. Gürültü eylem planları ve haritalarının hazırlanması için erken bir aşamada olduğu
saptanmıştır.
2016, 2018 ve 2019 yılı İlerleme Raporları’nda gürültü haritaları ve yerel gürültü eylem planlarının
hazırlanmasına başlandığı vurgulanmıştır.

4.3

Ulusal Mevzuatta Belediye Atığı

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.
Belediyelerin en temel hizmet alanları arasında yer alan atık konusu, belediyelerin zorunlu
görevlerinden biridir. Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda zorunlu isteğe bağlı görev ayrımı
101

yapılmamış olsa da ilgili kanunun 14/a maddesine dayanarak katı atık hizmeti zorunlu hizmetlerden
biridir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, büyükşehirlerin görevi arasında “katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak”
sayılmaktadır.
Türkiye’de mevzuatta belirtilmesi gereken en son düzenleme 2019 yılının ikinci yarısında çıkartılan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği’dir.
“Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak
tanımlanan bir hedeftir.”85

4.4

Ulusal Mevzuatta Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi

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. Yönetmelik ile belediyelere çeşitli görev ve yetkiler verilmiştir.
Yönetmelik ile 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
getirilmiştir.

4.5

Belediye Atığı Politikasında Merkezi Yönetimin Rolü

İki politika alanında da merkezi yönetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, en temel aktördür. Her ne kadar
evsel atık belediye hizmeti olsa da, yatırım ve kapasite bakımından belediyelerin önemli bir kısmı yeterli
değildir. Bu nedenle, Bakanlık bu konuda öncü rolünü sürdürmektedir.
Son olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde çıkartılan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
atık yönetim sistemine ilişkin plan, program, politika ve hedefleri belirler. Sıfır Atık Projesi ile Bakanlık,
farklı türdeki atıkların ayrıştırılmasına ilişkin önemli bir bilinç ve farkındalık kampanyasıdır.86
Yönetmeliğe göre Bakanlık, Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planını hazırlamak/hazırlatmakla,
güncellemek/güncellenmesini sağlamakla, ulusal ve yerel ölçekte duyurulmasını sağlamakla ve
yayımlamakla görevlidir. Sıfır Atık yönetim sistemine ilişkin hem Bakanlığın il müdürlükleri hem de yerel
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https://sifiratik.gov.tr/sifir-atik/sifir-atik-nedir
https://sifiratik.gov.tr/
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yönetimlerin sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu proje, Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
belediyelerin eşgüdümü ile devam etmektedir.

4.6

Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Politikasında Merkezi Yönetimin Rolü

Gürültü Kirliliğinin önlenmesi, yeni bir kamu politikası olmasına karşılık önemli ölçüde mesafe
kaydedilmiştir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çevresel gürültü
denetimi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Çevre Kanunu’nun hükümlerine uyulup uyulmadığının
denetlenmesi yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve onun il müdürlüklerine aittir. Söz konusu yetki,
Bakanlık tarafından çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına devredilebilmektedir.
Alan araştırmasında ziyaret edilen pek çok belediyenin Bakanlık tarafından yetkilendirildiği
görülmüştür.
Yetki devri yapılan yerlerde uygulama konusunda sorunların giderilmesi için Bakanlık, il müdürlükleri
aracılığıyla gürültü konusunda 2011 yılında Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu87 adı
altında bir rehber hazırlayarak belediyelere uygulama konusunda yol göstermiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetimi ve eşgüdümünde belediyelerle gürültü haritaları ve eylem
planlarının hazırlanması konusunda kapasite güçlendirilmesi projeleri yürütülmektedir. Bu projeler
kapsamında 2018 yılı sonu itibariyle toplam olarak 46 ilin88 yerleşim alanının gürültü haritaları
hazırlanmıştır. 89
Ziyaret edilen belediyeler içinde Konya ve Manisa BŞB çevresel gürültü eylem planlarını tamamlamıştır.
Gaziantep BŞB ve Eskişehir BŞB’nin gürültü eylem planı raporu hazırlanmıştır.
Ayrıca, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Bolu, Balıkesir, Tekirdağ ve
Kahramanmaraş illerinin de gürültü eylem planları tamamlanmıştır. İzmir, Trabzon ve Ankara illerinin
gürültü eylem planı çalışmaları halen devam etmekte olup, Sakarya ili de gürültü eylem planı hazırlama
çalışmalarına yeni başlamıştır.
Bakanlık inisiyatifiyle ciddi miktarda proje faaliyeti yürütüldüğü ve yaşama geçirildiği gözlenmiştir. Bu
projeler kapasitenin güçlendirilmesi konusuna odaklanmış olup, gürültü haritaları ve eylem planlarının
hazırlanması, veri toplanması, gürültü haritalarının hazırlanması, problemli alanların belirlenmesi,
kontrol tedbirlerinin seçilmesi ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çeşitli eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Bakanlık verilerine göre, 66 belediyede yaklaşık 250 kişiye eğitim verilmiştir. Bu
projeler sonucunda önemli kaynaklar hazırlanmıştır.90
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https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/cevresel-gurultu-olcum-ve-degerlend-rme-klavuzu20180209145104.pdf
88
Bu iller: İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya, Konya, Malatya, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon,
Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, Karabük, Karaman,
Kütahya, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van.
89
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
90
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Gürültü Kontrol Tedbirleri El Kitabı, Gürültü Haritalama (Gerekli Verilere Yönelik)
Kılavuzu, Gürültü Eylem Planlamasına Yönelik Faydalı Bilgileri İçeren Doküman, Gürültü Azaltım Tedbirleri Kataloğu
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4.7

Belediye Atığı Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü

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,
belediye atıklarının yönetimi belediyelerin en temel hizmet unsurudur.
Belediyelerin en temel hizmet alanları arasında yer alan atık konusu, belediyelerin zorunlu
görevlerinden biridir. Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda zorunlu isteğe bağlı görev ayrımı
yapılmamış olsa da ilgili kanunun 14/a maddesine dayanarak katı atık hizmeti zorunlu hizmetlerden
biridir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, büyükşehirlerin görevi arasında “Katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak”
sayılmaktadır.
Büyükşehir belediyeleri katı atık hizmetlerini genellikle farklı örgütlenme yapıları ile yürütmektedir.
Genellikle bu hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı içinde yerine getirilmektedir.
Bunlar Atık Yönetimi Daireleri’nin, Atık Yönetimi Şube Müdürlükleri’nin yanı sıra Sıfır Atık Şube
Müdürlükleri göze çarpmaktadır.
Belediyelerde genellikle Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ya da Atık Yönetimi gibi dairelerin
görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmelikler ile çalışma ilkeleri belirlenmiştir. Bu
yönetmeliklerde personel, çalışma düzeni ve iş akış şemalarına ait bilgiler de yer almaktadır.
Buna göre görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre bu
yönetmeliklerde il genelinde Entegre Katı Atık Yönetimi Planı’nı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
atık yönetimine ilişkin kurulacak değerlendirme ve bertaraf tesisi, ara depolama merkezi, sterilizasyon
vb. Tesislerin yer seçimi, tahsis ve çevresel etki değerlendirmelerine ilişkin planlama süreçleri ile proje
hazırlık çalışmalarını tamamlamak, işletmeye hazır hale getirmek ve söz konusu tesislerin inşaatı
sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek riskleri önleyici tedbirleri almak ya da
aldırmak da bulunmaktadır. Büyükşehir ilçe belediyelerinin atık yönetimine yönelik yetkileri sınırlıdır.
Şeffaflık, hesap verilebilirlik, uygulamada eşitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve
verimlilik ilkelerini esas alarak çalıştığını belirtmektedir.
Örneğin Kahramanmaraş BŞB Entegre Atık değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne günde
650 ton belediye atığı gelmekte, ilin 11 ilçesinin yedisinin evsel nitelikli katı atıkları bu tesise transfer
edilmektedir. Tesiste, mekanik ayırma, biyometanizasyon tesisleri ile düzenli depolama tesisi ve sızıntı
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suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. İlin 11 ilçesi bu tesisten yararlanamadığından gerekli düzeltmeler
yapılmalıdır.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyeler
çalışmalarını sürdürmektedir.91 Sıfır atık ile ilgili çalışmalar konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
çalışmaları son derece açıklayıcıdır. İlgili internet sayfasından da takip edilebileceği üzere, vatandaşların
bu konudaki farkındalıklarını geliştirici önemli bir role sahiptir. Yine bu kapsamda, Gaziantep BŞB bu
konuda farkındalığı artırmak için bir tanıtım filmi hazırlamıştır.92
Belediyelerin katı atık konusundaki altyapı yatırımlarının önemli bir kısmı projelerden üretilmiştir. Bu
yönüyle bakıldığında her belediyenin yürüttüğü uluslararası projeler önemli görünmektedir.
Belediyelerin katı atık ile ilgili mevzuat ve uygulama düzeyine bakıldığında, uygulamada katı atık
toplama, taşıma ve bertaraf konusunda bir görev ayrımı olduğu, özellikle büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasında bu türden bir sorun olmadığı görülmektedir. Ancak elde edilen veriler ışığında, her ilde farklı
beklentilerin, yöntemlerin uygulandığı, farklı hizmet standartlarının olduğu gözlemlenmektedir. Saha
çalışması kapsamında ziyaret edilen büyükşehir belediyelerinde katı atık bertaraf tesisi bulunmaktadır.

4.8

Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü

Gürültü kirliliği ile ilgili belediyelerin uygulamadaki görevi ve bu konudaki süreç, vatandaşların gürültü
konusundaki şikayetleri ile başlamaktadır. 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.
Belediyeler ile yapılan görüşmelerde, siyasi kurumlar olduklarını kabul ederek, gürültü kirliliği ile ilgili
cezaların uygulanamazlığına vurgu yapmışlardır. Zira Çevre Kanunu’ndaki cezaları kesmek yerine
belediyeler, daha uygun miktarda olan Kabahatlar Kanunundan ceza kesmeyi yeğlemektedir. Halbuki,
belediyeler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yaptıkları
denetimde ihlal tespit etmeleri halinde yasalar gereği Çevre Kanunu'nu uygulamak zorundadır.
Kabahatler Kanunu'nun uygulanması yasal değildir.
Gürültü kirliliği konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılan belediyelerde
çeşitli birimlerin kurulması zorunlu tutulmuştur. Bu birimlerde, Çevre Denetim Biriminin kurulması,
Bakanlık tarafından esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip (Temel Akustik konularını içeren A1/A2 Tipi
Eğitim Programı) en az iki personelin görevlendirilmesi, bu personelden en az birinin dört yıllık
üniversite mezunu olması ve diğer personelin iki yıllık yüksekokul veya lise ve dengi okullardan mezun
olması ve yönetmelik kapsamında getirilen standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması
zorunlu tutulmuştur. Ziyaret edilen belediyelerin önemli bir kısmında bu kapasitenin olduğu
görülmektedir. Özellikle Bakanlık ve AB projeleri dolayısıyla eğitim alan personelin niteliği ve kapasitesi
yeterlidir. Bu durum, işbirliği ve eşgüdüm mekanizmalarının da iyi çalıştığını göstermektedir.
91
92

Belediyeler için Sıfır Atık Rehberi için bkz. https://sifiratik.gov.tr/content/files/uploads/30/belediye.pdf
Bkz: https://www.youtube.com/watch?v=Vlw5zFIU60c
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Belediyeler, yeni konut alanlarının planlanması aşamasında Yönetmelikte belirtilen gürültüye maruz
kalma kategorilerini de dikkate almak zorundadır. Bu bakımdan ziyaret edilen belediyelerde bu
farkındalığın ve uygulamanın olduğu saptanmıştır. Ancak farkındalığın olması her belediyenin
kapasitesi olduğu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle belediyelerin uygulama kapasitelerini artırması
gereklidir.
Belediye başkanlıklarına bu konuda önemli bir görev düşmektedir. Yönetmelik kapsamında belediye
başkanlıklarının diğer yetkilerine de ayrıntılı değinmek ve bu konuya dikkat çekmek gerekir.
Gürültü haritaları, bir bölgenin gürültü sorununu ortaya koymak, yürürlükte bulunan her türlü sınır
değerin aşılıp aşılmadığını göstermek, inceleme sahası içinde bulunan gürültüden etkilenen; nüfus,
konut, okul ve hastane sayısını belirlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaya yönelik eylem
planlarının hazırlanması için yapılmaktadır.
Gerekli kontrol tedbirlerini içeren eylem planlarının hazırlanmasına yönelik olarak belediyelerin
görevleri şunlardır:
•
•

•

•
•
•

Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim alanlarını Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile koordinasyon ve işbirliği içinde belirlemek,
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
açmak,
Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim alanlarında yer alan;
karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları trafiği, limanlar, sanayi tesisleri ve eğlence
yerleri gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarını hazırlamak
veya hazırlatmak,
Hazırlanan gürültü harita sonuçlarını dikkate alarak, kontrol tedbirlerini içeren eylem planlarını
ilgili kurumlarla iş birliği içinde hazırlamak veya hazırlatmak,
Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan eylem planlarını kamuoyu
görüşüne açmak,
Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan gürültü haritalarının ve
eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
göndermektir.93

Türkiye’de AB direktifine uyumlu bir şekilde, yönetmelikte esasları belirlenen alanlarda gürültü
haritalarının hazırlanması ve hazırlanan gürültü harita sonuçlarının esas alınarak eylem planlarının
oluşturulması gerekmektedir. Stratejik gürültü haritalarının hazırlanması, harita sonuçlarına göre
gürültü eylem planlarının oluşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi Avrupa Birliği Çevresel
Gürültü Direktifinin gerekliliği olarak belediye düzeyine absorbe edilmiştir.

93

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan elde edilen veriler.
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4.9

4.9.1

Yerel Yönetimlerin Katı Atık Politikalarının/ Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi
Politikalarının Hayata Geçirilme Düzeyi
Temel İlkeler, Amaçlar, Usuller ve AB Müktesebatı

Belediyelerin AB Müktesebatına uyumu farklı hizmet alanlarında çeşitli düzeylerdedir. Çevre alanı,
önemli ölçüde teknik ve standartları daha belirgin bir alan olduğu ve temel ilkeler ve amaçların tanımlı
olması nedeniyle, mevzuat ile AB Müktesebatı birbiriyle uyumludur. Ne var ki, belediyeler söz konusu
ilke ve amaçların AB Müktesebatı ile ilişkisini kurmakta kimi zaman zorlanmaktadır. Çevre gibi son
derece teknik bir alanda, ilgili ulusal mevzuatın doğrudan AB müktesebatından alındığı bilindiği halde
belediye çalışanları AB müktesebatını yeteri kadar bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, AB
müktesebatı ile ilgili farkındalık eksikliği olduğundan, belediye çalışanlarının uyguladıkları, bildikleri
temel ilke ve amaçların müktesebat ile bağlantısını net bir biçimde kuramadıkları gözlenmiştir.
AB Müktesebatı ile ilgili olarak çevre politikasının ilkeleri ve usulleri konusunda da doğrudan
belediyelerin bu ilkelerin ruhuna uygun hareket ettikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra, özellikle merkezi
yönetim ile belediyeler arasında katılımcılık, iş birliği ve subsidiarite usullerinin de yaşama geçtiği
söylenebilir. Özellikle bunlardan iş birliği, katı atık ve gürültü kirliliği konusunda öne çıkmaktadır.
Merkezi yönetim bu konuda projeler aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir.
Ayrıca gürültü kirliliği konusunda belediyelere yetki devirleri sorunsuz işlemektedir.
Yetki devri konusunun yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Çünkü, belediyelerin ruhsat verdiği bir
işletmenin gürültü konusundaki şikayetini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetlediğinde, ruhsat
iptalleri gündeme gelebilmektedir. Uygulamada böyle bir durumda belediyeler Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bulunmamaktadır. Ruhsat veren kurum tarafından denetimlerin
yapılmasının sorunu çözmek için daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir.
Merkezi yönetim ile belediyeler katı atık ve gürültü kirliliği konusunda işbirliği içinde hareket
etmelerinin nedeni işlevsel ihtiyaçtır. Katı atık ve gürültü kirliliği ciddi miktarda altyapı ve mali kaynak
gerektiren konular olduğu için iş birliği içinde hareket etmek belediyelerin önemli bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmıştır.
AB Politikaları, birincil ve ikincil mevzuat aracılığıyla yaşama geçer. Bunların belediye atığının yönetimi
ve gürültü kirliliği ile ilgili olanları uyum tablosunda gösterilmiştir. Burada, ele alınan Türkiye’deki
mevzuatın uyum durumudur. Bunlar raporun ekinde gösterilmiştir.
AB mali yardım aracı (IPA) çerçevesindeki finansman Sektörel Operasyonel Programlar vasıtasıyla
Türkiye tarafından kullanılmaktadır. Çevre ve İklim Değişikliği Sektörel Operasyonel Programı ana
eylemleri aracılığıyla (Su, Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi) mali yardımları
yönlendirmektedir. Nüfusun AB standartlarında iyileştirilmiş içme suyu temini, atık su arıtma ve katı
atık yönetimi altyapısından faydalanması; iklim eylemi, hava kalitesi, sivil koruma, deniz çevresi, yatay
mevzuat ve doğanın korunması alanlarında yasama reformu ve kapasite geliştirmenin ilerlemesi;
Hafifletme politikalarının tasarlanması ve uygulanması ile izlenmesinde kapasite güçlendirme
sağlanarak, hassas ekonomik sektörlerin ve iklim değişikliğine yönelik altyapıların esnekliğinin
artırılması gibi sonuçlarının olması beklenmektedir. Programın dolaylı olarak da; kritik çevre koruma ve
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iklim değişikliği, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceği teşvik
edecektir.
AB Politikalarının uygulamaya geçtiği Sektörel Operasyonel Program belgesi kolay takip edilebilir bir
dile sahip olmadığı gibi, politika yapıcı ve uygulayıcılar için anlaşılır değildir. Bu da çevre ile ilgili
konularda AB Müktesebatı ile ulusal mevzuat ve belediye ilişkisinin absorbe edilmesini
zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de AB Müktesebatının yerel yönetimler açısından genel olarak bilinmediği, bazı hizmet
alanlarında ise az bilindiği açıktır. Az bilinen alanlardan ikisi, belediye atığı ve gürültü kirliliğidir. Bunun
en temel nedeni, ulusal mevzuatın AB direktiflerine uyumlaştırılmış olmasıdır. Uyumlaştırma
faaliyetinde, ilgili AB mevzuatı referans alınmakla birlikte ülkemiz öncelikleri, hazırlık durumu gibi çeşitli
etmenler de ön planda tutulmaktadır.
4.9.2

Müktesebatın Yerelleştirilmesinin Önündeki Bazı Engeller

Araştırma çerçevesinde atıklar, belediye atığı ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle denilebilir ki, katı atık
hizmeti tanımının içine katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması
ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmektir. Belediye atıklarının toplanması ve depolanması, geri
dönüştürülmesi, bertaraf edilmesi hem kentsel altyapı imkânları hem de çevre koruma politikaları ve
uygulamaları olarak sınıflandırılabilir. Belediyelerin örgütlenmeleri de, bu iki politika alanının
uygulanmasını yansıtmaktadır.
Bir yandan belediyeler, atık hizmetlerinin sunulması konusunda, kentsel altyapıyı insana yakışır, sağlıklı
ve düzenli bir yaşam sunmak için yaparken, öte yandan çevre kirliliğinin önlenmesi, kentte yaşayanların
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için katı atıkların toplanması, depolanması ve geri dönüştürülmesi
kritiktir. Kentsel altyapı bağlamında konuya bakıldığında var olan imar düzeninin atık yönetimi
konusunun AB ile uyumlaştırılması konusunda önemli bir engel teşkil ettiği açıktır.
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 depolaması ve bertaraf etmesi söz konusudur. Katı atık toplama
hizmetleri söz konusu olduğunda hizmetlerin önemli bir kısmının özelleştirildiği ve bu hizmetlerde
yeniden belediyeleştirme hareketinin de görülmeye başlandığı söylenebilir. Türkiye’de atık yönetimi
sisteminde görev, yetki ve sorumlulukların paylaşılmış olması, bir yandan önemli bir netlik olarak
görülse de, belediye çalışanlarının görüşleri göz önünde bulundurulduğunda atıkların yönetiminin tek
elden toplanması gerektiği ifade edilmiştir.
Gürültü kirliliği konusu, her ne kadar Türkiye’nin gündemine 1980’li yılların ortalarında girmişse de,
belediyelerin henüz ilgi alanına girmiş ve bu konuda çalışmaların tarihçesi oldukça yenidir. Ancak bu
alanda önemli ölçüde mesafe katedilmiştir.
Katı atık ve gürültü kirliliği ile ilgili Türkiye’deki mevzuat ekte sunulmuştur. Mevzuat, AB direktifleri ile
uyumludur. Mevzuat hazırlanırken; İlgili AB mevzuatı referans alınmakla birlikte Türkiye’nin öncelikleri,
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o sektördeki mevcut durum, hazırlık durumu ön planda tutulmaktadır. Ancak buradaki kritik sorun,
gerek belediyelerin kapasite eksikliği gerekse mevzuat hazırlanırken belediyelerin durumunun
yeterince göz önünde bulundurulmamasıdır. Türkiye’de AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan mevzuat,
yerel yönetim gerçekliğine ancak aşağıdan yukarı bir biçimde entegre edilebilir. Bu raporun amacı da
belediyelerin mevcut yapısal ve işlevsel durumu göz önünde bulundurularak mevzuat ve müktesebat
arasındaki ilişkinin daha iyi kurulmasına ilişkin görüşler vermektir.
4.9.3

Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetim İlişkileri

Merkezi yönetim ile belediyeler evsel atık ve gürültü kirliliği konusunda eşgüdümlü hareket etmektedir.
Çünkü somut işlevsel ihtiyaçları nedeniyle belediyeler, Bakanlıktan ilgili politika alanlarında destek
talep etmektedir. Özellikle iki alanında niteliği gereği önemli ölçüde altyapı gerektirmesi bu talebin bir
başka boyutudur.
Belediye atığı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık projesi hayata geçirmiştir. Bu proje ile
belediyeler arasında herhangi bir eşgüdüm mekanizması öngörülmemiştir. Bu nedenle, AB’nin ilkeleri,
sıfır atık projesindeki hedefler ve belediyelerin görevleri arasında önemli ölçüde uyum olsa da, bu
konuda eşgüdüm ve ortaklıkların geliştirilmesinin önemi açıktır.
Eşgüdüm, Türkiye’deki diğer kamu politikalarının da sorunudur. Bu bağlamda bu sorunu sadece
belediye atığı konusuna indirgemek yanıltıcı olur. Tersine, belediye atığı ve özellikle gürültü kirliliği
alanında merkezi yönetim önemli rol üstlenmiş ve bunu da önemli ölçüde başarılı bir biçimde
ilerletmektedir. Bu iki alan, yetki ve sorumlulukların net olduğu alanlardan biridir.
4.9.4

Belediyelerin Kapasitesinin Yetersizliği

4.9.4.1 Mali Kapasite
Türkiye’de belediyelerin sorunları içerisinde en önemlisi yeterli derece kaynak ve finansmana sahip
olamamasıdır. Belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesinin aciliyeti açıktır. Yapılan görüşmelerde,
katı atık ve gürültü kirliliği konularının ciddi altyapı yatırımı gerektirdiğinin bilincinde olan belediyeler,
burada kaynak yaratma konusunda merkezi yönetimden daha fazla destek beklediklerini
belirtmişlerdir.
Ancak burada gürültü kirliliği açısından önemle vurgulanması gereken bir durum vardır: Gürültü
sorunu, doğru kent planlaması ile çözüme kavuşturulabilecek bir konudur. Doğru kent planlaması çeşitli
nedenlerle yapılmaz ise işte o zaman gürültü sorununu çözmek için ciddi bir kaynak aktarımı gündeme
gelmektedir.
Bu konuda, ilk aşamada, belediyelerin yeni kentsel alanlarda özellikle Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 28. Maddesini dikkate almaları gerektiği
hatırlatılmalıdır.
4.9.4.2 Kurum ve Personel Kapasitesi
Bununla birlikte belediye örgütlenmesinin ve personelinin yeterli olmadığı düşünülebilir. 2000’li
yıllardan itibaren yerel yönetimler reformu alanındaki gelişmeler neticesinde belediyelerin hizmet ve
politika üretme kapasitelerinin artırıldığı alan araştırmasında da gözlenmiştir.
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Ancak hala, nitelikli personel eksikliği ile personel istihdamının kadrolu, sözleşmeli ve şirket elemanı
olarak dağıtılmasından kaynaklanan işleyişi zorlaştıran ve işyerinde çalışma barışı sorunları vardır.
Görüşme yapılan belediyelerin hemen hepsi bu sorunun altını çizerken, sorunun çözümü için ulusal bir
politika geliştirilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.
Aynı birimde hem şirket elemanı hem de sözleşmeli personel çalıştırılması hizmetlerin etkinliği
açısından önemli sorunlar vardır. Belediyeler mali yapıları itibariyle de güçlendirilmesi gerekmekte,
hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri hareket geçirilmesi açıktır.
Bir diğer husus, belediyelerde belediye atığı ve gürültü kirliliği konusunda çalışanlar büyük ölçüde
mühendislerdir. Alan araştırması kapsamında ziyaret edilen belediyelerde, mühendisler yaptıkları işin
AB direktiflerinden kaynaklandığını bildiklerini vurgulamışlardır. Ancak bunun ayrıntısına vakıf
olmadıklarını da bildirmişlerdir. Bu konuda ihtiyaç olduğunda, ilgili sorularının ulusal mevzuat
çerçevesinde çözüleceğinden hareketle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na danışmaktadırlar. Bu
bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapasitesi ve eşgüdümü son derece yetkindir.
4.9.4.3 Sınır Genişletme Nedeniyle Oluşturulması Gereken Kapasite
Türkiye’de büyükşehirleşme politikası 2012 yılında çıkartılan yasa ile gerçekleşmiştir. 6360 sayılı yasa,
büyükşehir belediye sınırları ile mülki sınırları eşleştirmiştir. Bu düzenleme ile otuz büyükşehir
belediyesinin sınırı tıpkı daha önce İstanbul ve Kocaeli’de olduğu gibi, il sınırları ile çakıştırılmıştır.
Yasanın doğal sonucu olarak, büyükşehir olan illerde il özel idareleri kaldırılmıştır. İl özel idarelerine ek
olarak, büyükşehir belediyelerine bağlı mevcut köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri de Mart
2014 yerel seçimlerinden sonra ortadan kaldırılmıştır. Bir başka ifadeyle, otuz büyükşehire bağlı
ilçelerin mülki sınırları içerisindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış, köyler
mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine
katılmıştır. Kapatılarak mahalleye dönüştürülen belediye ve köylere ilişkin devir, tasfiye ve paylaştırma
komisyonları söz konusu yasada öngörülmüştür. Bu süreç, alandan elde edilen veriler ışığında
dönüşümün en hassas noktalarından birisini oluşturmuştur.
Çünkü büyükşehirlerin hizmet sınırları il sınırları ile eşitlendiği için, devasa alanlar büyükşehir hizmet
alanlarına dahil edilmiştir. Bu yönüyle bakıldığında, büyükşehirlerin gelirleri aynı oradan artmadan, bu
hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu da yeni bir kapasite ve örgütlenme modeli
gerektirmiştir. Ancak, ziyaret edilen belediyelerde buna ilişkin sorunlar dile getirilse de, belediye
yöneticileri zaman içerisinde çözüleceğine yönelik fikirlerini dile getirmişlerdir.
Bütçe artışı ve kaynakların etkin ve verimli kullanımı, hizmetlere il bütününde yaklaşmanın mümkün
olması büyükşehirleşme politikasının önemli kazanımları olarak değerlendirilse de, büyükşehirleşme ile
artan hizmet alanların büyüklüğü sonucunda hizmet götürme, denetim, bütçe, personel ve makinedonanım yetersizliği söz konusudur. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımı ve
koordinasyon sorunları ile kırsal alanlara hizmet götürmede ilçe belediyelerinin yatırım eksiklikleri
nedeniyle büyükşehir belediyelerinin yaşadıkları zorluklar ve vatandaşların büyükşehirlerden
beklentilerinin yüksek olması önemli sorunlar olarak belirtilmelidir. Belediyelerin mevcut sınır
genişletme politikası nedeniyle de sorunlar yaşadığı açıktır.
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Hizmetlerin etkin, verimli olması ve hızlı denetlenmesi için hizmet standartlarının geliştirilmesi gerektiği
açıktır. Bu hizmet standartları katı atık ve gürültü kirliliği alanında AB müktesebatına uygun olarak
hazırlanması mümkündür. Bu kapsamda, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin hizmet ve
görev tanımları yeniden yapılmalı; hizmetlerde olumlu yetki uyuşmazlığı giderilmeli, büyükşehir
belediyeleri tarafından verilen hizmetlerin ve yapılan yatırımların ilçelere dağıtım yöntemleri
geliştirilmeli, hangi ilçeye ne oranda yatırım yapılacağının kriterleri konulmalıdır. Ayrıca Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatı görev tanımlarının yeniden düşünülmesi yerinde olacaktır.
4.9.5 AB’nin İlkeleri, Amaçları Konusunda Bilgi/Enformasyon/Farkındalık Eksikliği ve Eğitim İhtiyacı
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri belediye atığı ve gürültü kirliliği konularında doğrudan ulusal mevzuatı
uygulamaktadır. Belediye çalışanları ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde bu mevzuatın AB
direktiflerinden transpoze edildiğini, mevzuatın ilgili maddelerinden bildiklerini ifade etmişlerdir.
Ancak belediye çalışanlarının, ne AB direktifleri ne de AB’deki uygulamaları dört başı mamur bir şekilde
bildikleri söylenemez. Belediyelerin çok azı bu uygulamalardan haberdar olduklarını belirtmişler, ancak
ayrıntılı bir dokuman ve yerinde teknik inceleme yapmadıklarını belirtmişlerdir. Yerinde teknik
inceleme yapanlar ise pratik ile direktifleri buluşturma becerisinden uzak görünmektedir.
Kısaca, yapılan belediye ziyaretlerinde AB kural, norm ve standartları ile ilgili farkındalık olduğu, ancak
bu düzeyin yeterli olmadığı saptanmıştır.
Belediye çalışanları, yeterli kadar bilgi ve görgü için de eğitim ve yerinde teknik inceleme imkanlarının
artırılması konusunda hem fikir olmuşlardır. Bu konu ile ilgili eğitim ihtiyacı da açıkça saptanmıştır. Bu
eğitimin niteliğinin ise AB Müktesebatı/Ulusal Mevzuat ve ilgili yerel hizmetin niteliğinin
karşılaştırılması şeklinde olması gerektiği ifade edilmiştir.
4.9.6

Vatandaşların Çevre Bilincinin Artırılması ve Kültürünün Geliştirilmesi

Çevre konusunun en kritik yönlerinden biri vatandaşların çevre bilincine sahip olmalarıdır. Ayrıştırma
veya gürültü konusunun bir eğitim ve kültür olduğu gerçeğinden hareketle, belediyeler özellikle
anaokulları ve ilkokullara yönelik, kimi belediyeler ev hanımlarına ya da göçmenlere, farkındalık
eğitimleri vermektedir. Bu nedenle, belediyelerin AB’nin norm ve standartlarına ulaşmak açısından
önemli bir uygulama olarak görülebilir.
Bu konuda ziyaret edilen belediyelerin özellikle okul öncesi ve ilkokul çocuklarına verdikleri eğitimler,
müktesebatın amaç ve ilkeleri ile uyumludur. Özellikle bu kapsamda dağıtılan boyama kitabı, el kitabı,
broşür ve kitapçıklar değerli hizmetler olarak görülebilir. Buna ilişkin her büyükşehir belediyesi kendi
yapısına ve ilkelerine göre bu materyali hazırlayıp dağıtmaktadır. Ayrıca sıfır atık projesi kapsamında
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili materyallerinin de belediyeler tarafından benimsendiği ve bazı
belediyelerin bu materyali kendilerininki ile uyumlaştırdığı gözlenmiştir. Bu bağlamda Sıfır Atık
projesinin de farkındalığın artırılmasına yönelik olarak önemli ve pozitif bir katkısının olduğu açıktır.

4.10 Sonuç ve Politika Önerileri
Türkiye’de belediyelerin evsel atık/belediye atığı yönetimi ve gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda
hizmet standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu standartlar, yerel
yönetimlerin teknik ve mali yapıları temelinde ve ölçüsünde geliştirilebilir.
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AB’ye uyum süreci ile Türkiye’de önem kazanan atık yönetimi çevre sektöründe uyumu en pahalı teknik
altyapıyı gerektirmiştir. Belediyeler, AB’ye uyum sürecinin bir gereği olarak, hizmet sundukları
vatandaşlara, çevreye duyarlı bir atık yönetimi hizmeti sağlama konusunda sorumludur. Ancak bu
sorumluluğun tanımlanması ve düzenlenmesi konusunda kendi kapasitelerinin yetersizliğinden
kaynaklanan sorunlar vardır.
Atık minimizasyonunun en üst seviyede sağlandığı, geri dönüşüm uygulamalarının yeterli miktarda
yapıldığı, en az atığın düzenli olarak depolandığı bir atık yönetim sisteminin oluşturulması
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, farklı belediye gerçeklikleri temelinde ortak hizmet standartlarının
AB direktifleri çerçevesinde geliştirilmesi önemli görülmektedir. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde atık
yönetiminin tam olarak AB’ye uyumlu olduğu söylenebilir. Mevcut uygulamaların mevzuata
uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda çıkartılan Atık Yönetimi Yönetmeliği, birçok
yönetmeliği birleştirmesinin yanı sıra aslında uygulamanın gözden geçirilmesi anlamına da gelmiştir.
Burada en önemli husus, ulusal mevzuatı uygulayacak belediyelerin buna uyum kapasiteleri önemli
olmaktadır.
Türkiye’de özellikle toplanan belediye atığı miktarının nüfusa uygun olarak arttığı, vahşi depolama
oranın azaldığı, geri kazanım oranının arttığı, düzenli depolama tesislerinin tüm ülkeye hizmet verecek
şekilde teşkil edilmeye devam ettiği ve düzenli depolama alanlarına giden miktarın azaldığı
bilinmektedir. Bu iyileşmenin yanında, AB ülkelerinde geri dönüşüm ve kazanım yüksek oranda
gerçekleştiği için, bu ülkeler düzenli depolama yaklaşımını terk ederek döngüsel ekonomiyi kurmayı
hedeflemektedir.
Bunlara rağmen, büyükşehir belediyeleri atık yönetimi konusunda diğer belediyelere kıyasla daha
başarılıdır. Belediyelerin kapasite sorununun yanı sıra, teknik ve karmaşık olan yasal mevzuatı
uygulamalarını onlar açısından kolaylaştıracak bir sadeleştirme ihtiyacı açıktır. Özellikle AB ilke, hedef
ve amaçlarını özümsemiş bir belediye hizmeti ancak bu çerçevede belirlenen hizmet standartları ile
gerçekleştirilebilir. Avrupa ülkelerindeki örneklerde bunu doğrulamaktadır.
Türkiye’de gürültü kirliliği konusu, 1986 yılında çıkartılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile mevzuatta yer
almıştır. Gürültü haritaları ve gürültü eylem planları konusu ise ilk kez 2005 yılında AB Direktifinin
uyumlaştırılması ile mevzuata aktarılmıştır. Kısaca, gürültü kirliliği konusunda ulusal mevzuat ile AB
Müktesebatı tam uyumludur.
Türkiye genelinde gürültü haritası hazırlanması gereken il sayısı toplamda 66’’dır. Bu iller Yönetmelik
gereğince gürültü haritası hazırlanması gereken yerleşim alanı tanımında belirtilen kriterleri
sağlayanlardır. 2018 yılı sonu itibariyle 46 ilin stratejik gürültü haritası hazırlanmış ve geriye 20 il
kalmıştır. Ayrıca, 49 havalimanının stratejik gürültü haritaları da Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılmıştır. Diğer taraftan; 15 ilin gürültü eylem planı hazırlanmış, 3
ilin gürültü eylem planı hazırlama çalışmaları devam etmekte ve 1 ilin gürültü eylem planı hazırlama
çalışmalarına ise yeni başlanmıştır. Görüldüğü üzere; mevzuatın uygulanmasındaki ilerleme iyi
düzeydedir. Sorun, sadece, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının imar planlarında dikkate
alınması konusunda farkındalık eksikliğidir.
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Politika Önerileri
1. Belediyelerin genel olarak kapasiteleri artırılmalıdır. Mali, kurum ve personel politikası bakımından
kapasitenin geliştirilmesi gerekliliği açıktır.
2. Zayıf yatırım planlamasından uzaklaşılmalıdır. Zayıf proje yönetimi ve alım kapasitesi belediyeleri
güçsüzleştirmesinin yanı sıra, müktesebatı absorbe etmesine de engeldir.
3. Belediye personelinin AB müktesebatı konusunda niteliğinin artırılması ve belediye personeline
sürekli eğitim verilmesi gerekmektedir. Belediye personelinin muğlak ve düşük profilli bir
müktesebat bilgisi vardır.
4. Belediyeler, AB Müktesebatının yerelleştirilmesinde öncelikle kendi personel kapasitelerini
oluşturmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda dış uzmanlıklardan yararlanılmalıdır.
5. Kamuoyunun ilgili politikalar ile ilgili farkındalığının artırılması gereklidir.
6. Belediyeler katılımcı politikaları desteklemelidir. Katılımcılıktan anlaşılan, belediyelerin atık
kültürünün toplumda yerleştirilmesi ve farkındalık çalışmalarının artırılması için çalışması gerektiği
açıktır.
7. Belediyelerin veri toplama ve hazırlama konusundaki eksiklikleri giderilmelidir. Her ne kadar atık
yönetimi konusunda veriler sağlıklı olsa da, bu verilerin uluslararası/karşılaştırılabilir standartlarda
olmadığı saptanmıştır.
8. Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusu kaynağında çözülmesi gereken bir sorundur. Ayrıca gürültü
kirliliği sorununun çözümü doğru imar ve ulaşım planlaması ile mümkündür.
9. Gürültü kirliliği konusunda belediyeler ilgili personelini eğitime göndermeli ve sertifika almalarını
sağlamalıdır.
10.Belediyeler söz konusu eğitimler sonucunda kendi personelini uzmanlaştırmalı ve
yetkinleştirmelidir. Bu olmadığı durumlarda dışarıdan uzmanlık talep edilmelidir.
11.Belediyelerin kaynakları ve fon mekanizmaları konusunda uzmanlıklar geliştirilmelidir.
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EK 1: Atık Yönetimi İle İlgili Hukuki Çerçeve94
İlgili
Kanun/Yönetmelik

İlgili Kanun
Maddesi

Başlığı

2872 Çevre Kanunu

2

Evsel
Tanımı

2872 Çevre Kanunu

11

5393
Kanunu

Belediye

14.a

Hizmetlerin
Tanımı
ve
Gördürülme
Biçimi

Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar/yaptırır

5393
Kanunu

Belediye

15.g

Yetki
İmtiyazlar

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak/ yaptırmak,
belediyelerin yetkisindedir.

67

Hizmetin
Gördürülmesi

Belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı
ile... katı atık tesislerine ilişkin hizmetler... süresi ilk mahallî idareler genel
seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir.

7.i

Büyükşehir
Belediyesinin
Görevleri

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının
ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak;
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri,
hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve
çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek
tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak;
katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması
hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması
ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla
tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî
atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,

5216
sayılı
Büyükşehir
Belediyesi Kanunu

94

Özü

Atık

Evsel katı atık, tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi,
işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıklardır.
Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların
geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması
esastır. Atık yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Geri kazanım
olanağı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle
bertaraf edilir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık
bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle
yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ya da yararlanacaklar, sorumlu
yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah
harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan,
belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve
bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili
hizmetler dışında kullanılamaz.

ve

Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
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kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını
toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak..
7.b.

İlçe
Belediyelerinin
Görevleri

Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak
ve aktarma istasyonuna taşımak yer almıştır.

5355 Mahalli İdare
Birlikleri Kanunu

4

Mahalli İdare
Birliği Kurma

Katı atık gibi altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına
ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı, ilgili mahallî
idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Atık
Yönetimi
Yönetmeliği

4

Tanımlar

Ara depolama tesisi, atık getirme merkezi, ayrı toplama, atık yönetimi, atık
yönetim planı tanımları yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Atık
Yönetimi
Yönetmeliği

8

Belediyelerin
Görev
ve
Sorumlulukları

Belediyeler, sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini
kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı
almak/aldırmakla,
Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen
taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda
bulunmakla,
Atık yönetimi ile görevli personelin periyodik olarak eğitimini sağlamakla,
sağlık kontrolünden geçirmekle, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve
bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun
yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici
tedbirleri almakla,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların taşımasında kullandıkları araçların
kaydını tutmakla, araç takip sistemi kurmakla ve talep edilmesi halinde
kayıtları Bakanlığa ve il müdürlüğüne sunmakla sorumludur.

Büyükşehir
Belediyelerinin
Görevleri

Bütün belediyeler için geçerli olan hükümlere uymak,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık
azaltımını da içeren atık yönetim planlarının ilçe belediyeleri ile
hazırlanmasını koordine etmek, Bakanlığa sunmak ve bu plan
doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini sağlamak, gerekli önlemleri
almak,
İlçe belediyeleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen
çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,
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Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli
Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen
tesisleri imar planına işlemek,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından
aktarma istasyonundan taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla
gerekli tedbirleri almak,
Büyükşehir
İlçe
Belediyelerinin
Görevleri

Tüm belediyeler için geçerli olan hükümlere uymak,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık
azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, Bakanlığa sunmak,
bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almak,
Büyükşehir belediyesinin atık yönetim planlarının hazırlanmasına katkı
sağlamak,
Belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu
olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla, aktarma
istasyonuna taşımakla ve ikili toplama sistemi ile atık getirme merkezi
kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa
sunmak,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından
toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli
tedbirleri almak,
Tüm belediyeler için geçerli olan hükümlere uymakla Bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen hükümlere uymak,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık
azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, il müdürlüğüne
sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri
almak,
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli
Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen
tesisleri imar planına işlemek,
Belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu
olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ikili toplama
sistemlerini kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve
belgeleri Bakanlığa sunmak,
Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi
kurmak/kurdurtmak,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından
toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli
tedbirleri almak,
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Atıkların Düzenli
Depolanmasına
Dair Yönetmelik

2

Tanım,
Kapsam

Düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile atıkların düzenli
depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin usul
ve esaslar ile alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak
sorumlulukları tanımlanmıştır.

Atıkların Düzenli
Depolanmasına
Dair Yönetmelik

6

Etkilerin
Minimize
Edilmesi

Düzenli depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari
düzeye indirmek için koku ve tozların çevreye yayılmasını, rüzgârın
etkisiyle atıkların yayılmasını, gürültü ve trafik yoğunluğunu, hayvanların
alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını, yangın
ihtimalini azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde
donatılacağı belirtilmektedir

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Sıfır
Atık
Yönetmeliği

9

Belediyelerin
Görev, yetki ve
yükümlülükleri

Büyükşehir belediyeleri:
1) Büyükşehir entegre atık yönetim planını, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi
Planına uyumlu hale getirmekle, İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır
atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
sıfır atık yönetim sistemine yönelik iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla
yükümlüdür.
2) Büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe, belde belediyeleri, belediye birlikleri
ve il özel idareleri: Tüm faaliyetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen genel
esaslara uymakla, Halkı, atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik
etmekle, Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek
çalışmalarda bulunmakla, Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle
karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmakla,
Atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıklar ile evlerden kaynaklanan
atık ilaçların yönetimini sağlamakla, Toplanan atıkların öncelikli olarak
maddesel geri dönüşüm ve diğer geri kazanım imkânlarının azami ölçekte
değerlendirilmesini sağlamakla/sağlatmakla, Geri dönüşümü/geri
kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli
depolama yöntemini son seçenek olarak değerlendirmekle, Sıfır atık
yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların
izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm süreci kent konseyi gündemine dahil
etmekle, Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere,
mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre
edilmesine yönelik program ve politikalarını belirleyerek bu hususları
stratejik planlarına ve bütçelerine yansıtmakla, yetkisi dahilinde sıfır atık
yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında EK-1 listede tanımlanan
uygulama takvimine uyarak mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme
entegre etmekle, Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve
izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin tam maliyet esaslı
tarifeleri belirlemekle ve uygulamakla, Kurulan sıfır atık yönetim sistemini
konutlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda
biriktirilmesini sağlamakla, Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması
ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve
eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı
ve katılım sağlamakla, Belediyelerin mevcut atık yönetim hizmetleri ile
belediye sınırlarında herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayan
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kişilerin faaliyetlerini kent konseyi gündeminde değerlendirerek sosyal ve
ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile yerel ölçekli
yapılabilecek uygulamalar için belediye meclislerine önerilerde
bulunulmasını sağlamakla, Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu
Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve
belgeleri sisteme kaydetmekle, Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu
atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları
olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle
yükümlüdür.
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EK 2: Atık Yönetimi Mevcut Durum: Yasal/Kurumsal Çerçeve ve Uyum 95

AB Mevzuatı

Atıklara İlişkin
19 Kasım 2008
tarihli
ve
2008/98/AT
sayılı
Avrupa
Parlamentosu
ve
Konsey
Direktifi
Atık Çerçeve

1999/31/AT
1882/2003 ve
1137/2008
sayılı Tüzüklerle
Değiştirilen 26
Nisan
1999
tarihli
ve
1999/31/AT
sayılı Atıkların
Düzenli
Depolanmasına
İlişkin Konsey
Direktifi

Mevzuat Gereklilikleri
Atıktan türetilmiş yakıt
(ATY) hazırlama tesisleri
kurulumu
Belediye atıkları yakma ve
enerji üretimi tesislerinin
kurulumu
Proses
modifikasyonuyla
atık üretiminin önlenmesi
Atık getirme merkezlerinin
kurulumu

Mevzuat
Uyum
Durumu

Büyük
ölçüde
uyumlu

ÇŞB

Ulusal Mevzuat

2 Nisan 2015
tarihli ve 29314
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanan “Atık
Yönetimi
Yönetmeliği”

Yeni düzenli depolama
tesislerinin kurulumu
Yeni lotların inşası
Yeni önişlem tesislerinin
kurulumu
Biyobozunur atıklar
- Teşvik ve Bilinçlendirme

Büyük
ölçüde
uyumlu

Entegre
endüstriyel
atıkların yönetimi
Meslek
içi
eğitimlerin
düzenlenmesi
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önlemlerin alınması

95

Üyelikle
Birlikte

Sorumlu
Kurum

Atık madeni yağlardan baz
yağ geri kazanım tesislerinin
kurulumu

- Strateji

1999/31/AT
Direktifinin 16
ncı Maddesi ve
Ek-II’sine
İstinaden

Öngörülen
Uyumlaştırma
/ Uygulama
Tarihi

Atıkların çevre mevzuatına
uyumlu yönetimi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019)
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2023

ÇŞB, Yerel
Yönetimler

26 Mart 2010
tarihli ve 27533
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
“Atıkların
Düzenli
Depolanmasına
Dair Yönetmelik”

Düzenli
Depolama
Tesislerine
(DDT)
Atık
Kabul Kriterleri
ve
Prosedürlerinin
Belirlenmesine
İlişkin 19 Aralık
2002
tarihli
Konsey Kararı

- Tehlikesiz Katı Atıklar
- Katı atıklar
- Asbest İçeren
Malzemeleri

Yalıtım

- Kontamine Ambalajlar
- Diğer Yakıtlar vb.

Düzenli
Depolama
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5
5.1

AVRUPA BİRLİĞİ “FASIL 32: MALİ KONTROL” MÜKTESEBATININ
YERELLEŞTİRİLMESİNİN GETİRDİĞİ ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş

Yerel yönetim reformu ülkemizin de en önemli gündem maddeleri arasındaki yerini her zaman
korumuştur. Belediyeler ile ilgili 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanun, kamu hizmeti sunumunda
ve bölgelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasının geliştirilmesinde belediyelerin sorumluluk alanlarını
daha da genişletmiştir.
Öte yandan Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde, yönetsel hesap verebilirliği artırmak ve gelir ve
giderlerin sağlam mali yönetimini geliştirmek için mali kontrol sistemlerinin reformunu teşvik
etmektedir. Türkiye için 2018 Yılı AB İlerleme Raporu, mali kontrol alanında mevzuatın
uyumlaştırılması, karar alma sorumluluklarının devredilmesi, yönetsel hesap verebilirlik ve iç kontrolün
uygulanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Belediyelerde mali yönetimin iyileştirilmesi konusu ulusal politika belgelerinde de güncelliğini
korumaktadır. On birinci Kalkınma Planında, yerel yönetimlerin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya
kavuşturulması temel amaç olarak belirlemiştir. Yerel yönetimlerin öncelikleri ile kaynak tahsisleri
arasındaki uyumun artırılması, yönetim hizmetlerinin standardizasyonunun ve bu standartlara
uyumunun denetimi, hizmetlerin idari, mali ve teknik asgari standartlarının tespit edilmesi, insan
kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması, personelin niteliğini artırmaya yönelik
eğitimlerin verilmesi Kalkınma Planında temel politika ve tedbirler arasında sayılmıştır.
Bu çerçeveden hareketle LAR III Projesi, belediyelerin AB Müktesebatının 32 Nolu Mali Kontrol (iç
kontrol ve iç denetim) faslı ile ilgili direktiflerine uyumunu çalışma kapsamına dâhil etmiştir. TOR’a göre
Projenin mali kontrol bölümünün nihai amacı, Müktesebat, uluslararası standartlar ve mevzuatla
çerçevesi belirlenen Kamu İç Mali Kontrol sisteminin belediyeler tarafından nasıl anlaşıldığını ve
uygulandığını incelemek ve bulgular çerçevesinde öneriler geliştirerek uyumun güçlendirilmesine katkı
sağlamaktır.
Bu amaçla, başlangıçta konu ile ilgili Müktesebat, uluslararası standartlar ve mevzuat incelenmiş,
İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ön
görüşmeler yapılarak bu alanda merkezi yönetim kuruluşlarının temel beklentileri ve yaklaşımları tespit
edilmiş, daha sonra seçilen belediyeler ziyaret edilerek mali kontrol alanında görevli aktörlerle yarı
yapılandırılmış sorular üzerinden yüz yüze görüşmeler yapılarak Müktesebat, uluslararası standartlar
ve bunlarla uyumlu mevzuatın belediyelerdeki yansımaları, geliştirilmesi gereken alanlar, karşılaşılan
güçlükler ve geliştirilen çözümler derlenmiştir. Bu suretle elde edilen bulgular Ankara’ya davet edilen
belediye temsilcileri ile tartışılarak teyit edilmiş, çalıştayda ele alınan konular not edilerek Rapora
dercedilmiştir. Elde edilen tespit, değerlendirme ve önerilere Raporun ilerleyen bölümlerinde yer
verilmektedir.
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5.2

Müktesebatın Mali Kontrol Faslının Kapsamı ve Kamu İç Mali Kontrol Sistemi

Avrupa Birliğine üye ülkelerde mali kontrol, ülkelerin yönetsel yapılarına, bunların tarihsel evrimine,
Maliye Bakanlığının devlet içerisindeki rolüne ve kontrollerin merkezi olup olmadığına göre iki farklı
yaklaşıma ayrılmaktadır.
Birincisi ve daha geleneksel olanı, Maliye Bakanlığının hâkim olduğu merkezileşmiş ön (ex-ante) mali
kontrollere dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, kamu idarelerinin harcama birimlerinin yöneticileri, mali
kararlarını Maliye Bakanlığının merkezi kontrol birimlerine onaylatmaktadırlar. Bu nedenle yönetsel
hesap verebilirlik kavramı, bu yaklaşımı benimseyen ülkelerde gelişmemiştir. Üçüncü Taraf Ex-ante
Kontrolü olarak da bilinen bu yaklaşım Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi
ülkelerde (2000’e kadar Avrupa Komisyonu tarafından) kullanılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunuyla gerçekleştirilen kamu mali yönetim reformuna kadar Türkiye de geleneksel
merkezi ön mali kontrolleri esas alan yaklaşımı esas almıştır.
Geleneksel kamu iç kontrol sistemleri, merkezi bir ön mali kontrol sistemi ile üçüncü kişilerin
şikayetleri, şüpheli işlemler, ne kadar önemsiz olursa olsun bütçe kurallarının ihlali ve kişisel hataların
cezalandırılmasına odaklı bir harcama sonrası denetimi kapsamaktadır. Çağdaş kamu iç kontrol
sistemleri ile karşılaştırıldığında yasaya ve usule uygunluğa önem veren geleneksel sistem, kamu
fonlarının yönetilmesi ve kontrol edilmesi konusunda ekonomiklik, etkinlik ve etkililik kriterlerinden
yoksundur.
İkinci yaklaşım olan yönetim sorumluluğuna dayalı mali kontrol yaklaşımı ise aday ülkelerin
Müktesebata uyum müzakerelerinin bir unsuru olarak Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin
Katılım Ortaklığı Belgelerine dâhil edilmiştir. Avrupa Birliği kuruluşları (Avrupa Konseyi, Parlamento,
Sayıştay ve Komisyon) aday ülkelerin uluslararası standartları ve Avrupa Birliği en iyi uygulamalarını
izlemek ve uygulamak için kendi mali kontrol sistemlerini geliştirmeleri gerektiği konusunda karar
vermiştir.
Geleneksel yaklaşımı kullanan bir dizi üye devlet (Avrupa Komisyonu dahil) 2000’li yıllardan itibaren,
iç kontrol ve iç denetimi geliştiren, iç denetimi teftişten ayıran ve ex-ante kontrolü yöneticilerin
sorumluluğuna bırakan bir dizi reformlar yaparak daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulama alanı
bulmuş olan yönetsel hesap verebilirliğe (managerial accountability) dayalı adem-i merkezi mali
kontrol yaklaşımına geçmişlerdir. Bu yaklaşım, AB fonlarının kullanımında özel iç kontrol ve denetim
kurallarının uygulanmasını talep eden AB gerekliliklerinin de tetiklemesiyle üye ülkelerde
yaygınlaşmıştır.
Müktesebatın 32 No’lu “Mali Kontrol” Faslı dört unsurdan oluşmaktadır:
1) Kamu İç Mali Kontrol (KİMK)
2) Dış denetim
3) Avrupa Birliği mali çıkarlarının korunması
4) Avronun sahteciliğe karşı korunması
Bu çalışma, Faslın birinci unsuru olan KİMK Modelini kapsamaktadır.
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Kamu İç Mali Kontrol (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 kavramı giderek, mali kontrol faslı çerçevesinde katılım müzakerelerinde aday ülkelerin kamu iç
kontrolü alanındaki ilerlemesini ölçmenin en önemli kıstası haline gelmiştir.
Komisyonun geliştirdiği KİMK Modeli, aday ülkelerin harcamacı idarelerde (belediyeler dahil) ideal bir
yönetim kontrolü oluşturmalarına rehberlik eden yapısal bir model sunmaktadır. Model, geleneksel
kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik bir yaklaşımla, işlemlerin ilgili mevzuata uyum ile birlikte,
sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleriyle uyumlu olduğuna ilişkin de
makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.
Komisyonun geliştirdiği KİMK Modeli ise 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’in temelinde, yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontrol ile fonksiyonel olarak
bağımsız ve merkezi olmayan iç denetim kavramları yer almaktadır. KİMK bütçeleme veya
muhasebeleştirme tekniklerine odaklanmamaktadır. Dolandırıcılık veya ciddi yolsuzluklarla ilgili özel
durumlarda soruşturma ve cezalandırma gibi teftiş görevleri de KİMK’in kapsamı dışındadır. KİMK
doğası gereği önleyicidir ve yolsuzluğun ve dolandırıcılığın gerçekleşmesine mümkün olduğunca engel
olmak için yürürlükte olan yeterli sistemleri sağlamayı amaçlar.
KİMK’in hedeflerine ulaşmak, yönetim sorumluluğu olmadan mümkün değildir. Yönetim
sorumluluğunun eksikliği, geleneksel merkezi mali yönetim sistemlerini sonuç odaklı KİMK sistemine
dönüştürme girişimlerini başarısız kılacaktır.
Yönetim sorumluluğu, yöneticilerin kaynaklara erişme ve kullanma yetkisinin yasal olarak tanımlanmış
olmasını gerektirir. Hesap vereceği sonuçlara erişmek için yöneticinin, üçüncü kişilerden bağımsız,
karar alma hakkının (mali yönetime ilişkin kararlar dâhil) elinde olmasını gerektirir. Yöneticiler, kurallar
dâhilinde ödenekleri ve diğer kaynakları tam olarak nasıl kullanacaklarına dair karar verebilmelidir.
Yönetsel hesap verebilirlik ilkesiyle desteklenmiş olan yönetim sorumluluğu ilkesi yöneticiye, aldığı
kararların uygunluğunu ve etkinliğini kontrol etme yetkisini, yani iç kontrolleri tasarlama ve uygulama
yetki ve sorumluluğunu da kapsar. Sadece mali kararlar vermekle kalmayıp aynı zamanda bu kararların
kamu yararına uygun bir şekilde alınmasını ve uygulanmasını sağlama sorumluluğunu da içermektedir.
KİMK sistemi “yumuşak” müktesebat olarak kabul edilmiştir, KİMK hakkında AB’de bir düzenleme
bulunmamaktadır. Daha ziyade uluslararası alanda kabul gören mali yönetim ve kontrol ilkeleri
referans alınmaktadır. Bu alandaki en önemli kaynak Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğünün
aday ülkeler için yayımlamış olduğu “Welcome to the World of PIFC”(KİMK Dünyasına Hoş Geldiniz)
adlı kitapçıktır.
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ve Komisyonun bütçe kaynaklarının yönetimini düzenleyen
1605/2002 sayılı Mali Tüzük de üye ve aday ülkelere bu alandaki uyum çalışmalarına rehberlik
yapmaktadır.
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Bu Raporun hazırlanmasında, Komisyonun yayımladığı KİMK Dünyasına Hoş Geldiniz kitapçığı ve
1605/2002 sayılı Mali Tüzük, AB’nin referans gösterdiği uluslararası iç kontrol ve iç denetim
standartlar, Katılım Ortaklığı Belgeleri, Türk Hükümetlerinin yayımladığı KİMK Politika Belgesi, Ulusal
Programlar ve ilerleme raporlarından elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.
Komisyonun yayımladığı Kitapçıktaki açıklamalara göre KİMK üç unsurdan oluşmaktadır.
5.2.1

Yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontrol
Fonksiyonel olarak bağımsız merkezi olmayan iç denetim
Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim alanından sorumlu merkezi uyumlaştırma
Yönetim Sorumluluğuna Dayalı Mali Yönetim ve Kontrol

KİMK’in ilk unsuru olan mali yönetim ve kontrol, kamu kaynaklarının düzenlemelere ve belirlenmiş
standartlara uygun, etkin, etkili ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla yönetsel sistem,
yapı, yöntem ve süreçleri oluşturma ve uygulama konusundaki yönetimin sorumlulukları olarak
anlaşılmaktadır.
Yönetim sorumluluğu esasına dayalı MYK sistemi, kaynakların yönetiminde etkililik ve verimliliği,
belirlenen amaçlara ve mevzuata uygunluğu sağlamak üzere risk değerlendirmesi esas alınarak
organizasyon, yöntem ve süreçlerin oluşturulması, uygulanması, kontrol edilmesi, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. MYK sistemi; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin planlanması,
programlanması, bütçelendirilmesi, uygulanması, ön mali kontrolü, süreç kontrolü,
muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını kapsar.
Güçlü bir MYK sistemi, tüm aktörlerin rollerini tanımlar. Aşağıda yer verilen bölümde MYK aktörlerinin
rol ve sorumlulukları ile sitemin işleyişi Müktesebat, Avrupa Komisyonunun düzenlemeleri ve
uluslararası standartlar çerçevesinde incelenmiştir.
5.2.1.1 Aktörler, Rol ve Sorumluluklar
5.2.1.1.1 Harcama Yetkilisi
Harcama yetkisi uygun seviyedeki personele verilir. Harcama yetkilisi;
- sağlam mali yönetim ilkelerini uygulamaktan ve hukuka uygunluğu sağlamaktan
- uygun organizasyonel yapıyı ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktan
- her işlem için en azından bir işlem öncesi kontrol yapılmasını sağlamaktan
- tamamlanmış olan işlemleri doğrulamak için işlem sonrası kontrolleri devreye sokmaktan
sorumludur (Mali Tüzük Md: 64-65).
Harcama yetkililerinin bu yetkilerini hangi durumlarda kendi astlarına devredebileceği kurallara
bağlanır.
Harcama yetkililerinin, görevlerine başlamadan önce görev ve sorumlulukları ile bütçenin
uygulanmasına ilişkin özel kursları tamamları gerekmektedir.
Harcama yetkilisine yeterli nitelik ve sayıda yardımcı personel görevlendirilir (Mali Tüzük Md: 64-65).
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5.2.1.1.2 Muhasebe görevlisi
Her kurum, kendi bünyesinde aşağıdakilerden sorumlu bir muhasebe görevlisi görevlendirir:
- Ödemelerin uygun bir şekilde yapılması.
- Gelirin tahsil edilmesi ve alacak olarak belirlenen tutarların geri alınması.
- Hesapların tutulması, hazırlanması ve sunulması.
- Muhasebe usullerinin ve hesap planının belirlenmesi.
Muhasebe görevlileri, kurumların mali durumu ve bütçenin uygulanması hakkında doğru ve tarafsız
bir görüş sağlayan hesapların oluşturulması için gereken bütün bilgileri harcama yetkililerinden
edinirler. Harcama yetkilileri, bilgilerin güvenilirliğini garanti altına alırlar ve muhasebe görevlisine
gönderilen bilgilerin eksiksizliği ve doğruluğundan tamamen sorumludurlar.
Muhasebe görevlisi hesapları imzalamak için alınan bilgileri kontrol etme ve gerekli gördüğü diğer
kontrolleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Muhasebe görevlisi, gerekirse niteliğini ve kapsamını
açıklayarak çekinceler koyar.
Muhasebe görevlisi, bütün gelir ve giderlerin hesaplara girildiğini, kurumun mali durumu hakkında
doğru ve adil bir görüş sağladığına yönelik makul derecede güvenceye sahip olduğunu onaylar.
Muhasebe görevlisi nakdi ve nakit eşdeğerlerini yönetme yetkisine sahiptir. Bunların saklanmasından
muhasebe görevlisi sorumludur.(Mali Tüzük Md: 68).
5.2.1.2 Mali Yönetim ve Kontrolün İşleyişi
5.2.1.2.1 Ön Mali Kontrol
Merkezi ön kontrol yaklaşımını terk eden Avrupa Komisyonu 1.1.2003 tarihinde 1605 sayılı yeni Mali
Tüzüğü yürürlüğe koyarak yönetim sorumluluğunu esas alan yaklaşımı uygulamaya geçirmiştir. Bu
Tüzükle ön kontrol fonksiyonu merkezi bir işlem olmaktan çıkarılmış, yönetim sorumluluğu
çerçevesinde Komisyonun genel müdürlüklerine verilmiştir.
Ön mali kontrol, mali karar ve işlemlerin, onaylanması ve uygulanmasından önce mevzuata uygunluk
açısından kontrol edilmesidir. Ön mali kontrol; bütçe ödenekleri, taahhütler, ihale işlemleri, sözleşme
tasarıları ve ödemeler ile fazla ve yersiz ödemelerin geri alınması gibi mali karar ve işlemler
gerçekleştirilmeden önce yerine getirilen kontrol faaliyetleridir. (Mali Tüzük Md: 66).
5.2.1.2.2 Süreç Kontrolü
Süreç kontrolü, harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya
ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması sürecinde
yapılan kontroldür. Süreç kontrolü, her bir işlem yapılırken daha önceki işlemlerin kontrolünü de
içerecek şekilde yürütülür. (Mali Tüzük Md: 66)
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5.2.1.2.3 Çıkar Çatışması
Bir çıkarı (aile, politik bağlantı, uyruksal bağlantı, ekonomik çıkar, vb.) içeren nedenlerden dolayı mali
bir aktörün görevini tarafsız ve nesnel bir şekilde yerine getirmesini tehlikeye sokan durumlar çıkar
çatışması olarak değerlendirilir.
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).
5.2.1.2.4 Görevler Ayrılığı
Harcama yetkisi ile muhasebe yetkisi bir kişide birleşemez. Belirli bir işlemin kontrolü görevi o işlemi
başlatanlar dışındaki personel tarafından gerçekleştirilir,
kontrolü gerçekleştiren personel,
operasyonu başlatan personelin astı olamaz. İşlem öncesi kontroller, işlem sonrası kontrollerden
sorumlu olan personel dışındaki personel tarafından yürütülür, işlem sonrası kontrollerden sorumlu
olan personel, işlem öncesi kontrollerden sorumlu olan personelin astı olamaz (Mali Tüzük Md: 6465).
İşlem öncesi ve sonrası kontrol sorumlusu personelin özel bir mesleki standart koduna riayet eden
mesleki becerilere sahip olması gerekmektedir (Mali Tüzük Md: 66).
5.2.1.3 Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi
KİMK sisteminin bir gereği olarak yönetsel sorumluluğu üstlenmiş olan yöneticiler, operasyonlarını
düzenli, etik, ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde yürütebilmeleri, raporlama yükümlülüklerini yerine
getirebilmeleri, faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun yerine getirebilmeleri ve
kaynaklarını kayıp, kötüye kullanma ve hasara karşı koruyabilmeleri için etkili bir iç kontrol sistemine
ihtiyaçlar duyarlar.
Kamuda her düzeydeki yönetici, yürüttükleri faaliyetlerden dolayı sadece hizmet politikaları açısından
değil, ama aynı zamanda mali yönetim ve kontrol politikaları açısından da sorumludurlar. Yani kaynak
tahsis edilmiş her bir birimin yöneticisi planlama, programlama, bütçeleme, muhasebeleştirme,
kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme görevlerini yerine getirmek için yeterli iç kontrol
sistemlerinin kurulmasından ve sürdürülmesinden de sorumludur.
İç kontrol çerçevesi tüm kurumlara uygulanabilir iken, idarenin bunu uygulama şekli kurumun
özelliklerine göre büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve organizasyonel yapı, risk profili, büyüklük,
karmaşıklık, faaliyetler ve düzenleme derecesini içeren kuruma özgü çok sayıda faktöre
dayanmaktadır. Kurumun özel durumunu göz önünde bulundurduğundan, yönetim iç kontrol
unsurlarını uygulamak için belirlenen süreçler ve metodolojilerin karmaşıklığına göre bir seçim
yapacaktır.
Mali Tüzük’te mali yönetim, iç kontrol ve iç denetime ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Ödenekler, sağlam mali yönetim ilkeleri (ekonomiklik, etkililik ve verimlilik) uyarınca kullanılır. Bütün
faaliyet alanları için belirli, ölçülebilir, ilgili ve zamanlı hedefler belirlenir. Anılan hedeflere ulaşılması
126

her bir faaliyete yönelik performans göstergeleri yoluyla izlenir. Karar vermeyi iyileştirmek için hem
işlem öncesi hem de işlem sonrası kontroller gerçekleştirilir(Mali Tüzük Md:32).
İç kontrol, bütün yönetim seviyeleri için geçerli olan;
-

Operasyonların etkililiği, verimliliği ve ekonomikliği
Raporlamanın güvenilirliği
Varlıkların ve bilgilerin korunması
Dolandırıcılık ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi, düzeltilmesi ve izlenmesi
İşlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği hakkındaki risklerin uygun bir şekilde yönetilmesi.
hedeflerine ulaşmaya yönelik makul bir güvence sağlamak için tasarlanan bir süreçtir(Mali Tüzük
Md. 32/2).

Etkili bir iç kontrol sistemi uluslararası standartlara en iyi uygulamalara dayalıdır ve özellikle;
-

Çıkar çatışmalarından kaçınmayı,
Görev ayrılığı ilkesini,
Uygun bir risk yönetimi ve kontrol stratejisini,
Performansın izlenmesine yönelik usulleri,
İç kontrol zayıflıklarının ve istisnalarının ve işleyişinin izlenmesine yönelik usulleri
kapsar (Mali Tüzük Md. 32/3).

2017 yılında güncellenmiş olan Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi, beş bileşenden ve 17 ilkeden
oluşmaktadır. Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi’nin bileşenleri, ilkeleri ve ilkelerin özellikleri
aşağıdaki gösterilmiştir.
5.2.1.3.1 Bileşen 1: Kontrol Ortamı
İlke 1- Komisyon dürüstlük ve etik değerlere bağlılık gösterir.
•
•

•

Tüm yönetim kademeleri, talimat, eylem ve davranışlarında dürüstlük ve etik değerlere önem
verirler.
Dürüstlük ve etik değerlere ilişkin beklentiler organizasyonun davranış kuralları (standartları)
içinde tanımlanır, hem personel hem de ilişkili kurumlar, dış hizmet sağlayıcılar ve
faydalanıcılar tarafından anlaşılır.
Personelin, davranış standartlarına uyumunu değerlendirildiği ve sapmalara karşı gerekli
tedbirlerin alındığı süreçler mevcuttur.

İlke 2 –Komisyon96 icrai yönetimden bağımsız olup, iç kontrolün geliştirilmesi ve performansına ilişkin
gözetim sağlar.
•
•

96

Komisyon, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol uygulamalarının gözetimini yapar ve Genel
Direktörlerin sergilediği yönetimin siyasi sorumluluğunu üstlenir.
Komisyon Genel Direktörleri, kendi Direktörlükleri bünyesindeki iç kontrol çalışmalarının
gözetiminden sorumludur: Her bir Genel Direktör, iç kontrolün geliştirilmesi ve
performansından sorumludur. Bu görevin icrasında, kendilerine risk yönetimi ve iç kontrolden
sorumlu Direktör destek olur.

AB bütçesi,her üye ülkeden bir temsilcinin bulunduğu 28 üyeli Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmektedir.
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•

•

Her bir Genel Direktör, kaynakların uygun şekilde tahsisi, amaçlandığı şekilde ve iyi mali
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı ve yürürlükteki kontrol prosedürlerinin
yeterliliğine ilişkin Güvence Beyanı sağlar.
Risk yönetimi ve iç kontrolden sorumlu Direktör, görevli olduğu Genel Direktörlüğün yıllık
faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek suretiyle anahtar bir rol üstlenir. Bu
bağlamda bir beyanname imzalamak suretiyle, yönetim raporlamasının tamlığı ve
güvenilirliğine dair sorumluluk üstenmiş olur. Bu beyanname, hem Genel Direktörlük
bünyesinde iç kontrolün durumunu, hem de operasyonel performansın doğru ve sağlam bir
şekilde raporlanmasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, operasyonel hedeflerin
gerçekleştirilmesine ilişkin sorumluluk ilgili Direktörlüğe veya Birime aittir.

İlke 3 -Yönetim, politik gözetim dahilinde hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen, kurumsal yapılar ve
raporlama hatları ile uygun yetki ve sorumlulukları oluşturur.
•

•

•

Yönetim ve gözetim yapılarının tasarım ve uygulaması, tüm politika, program ve aktiviteleri
kapsar. Özellikle harcama programları bağlamında politika, operasyonel ve kontrol hedeflerini
desteklemek için, tüm yönetim modülleri, harcama türleri, teslim mekanizmaları ve bütçe
uygulamasından sorumlu yapılar, kapsam dâhilindedir.
Komisyon ve Genel Direktörler, gerekli oldukça ve uygun durumlarda yetkilerini devreder,
uygun süreç ve teknolojileri kullanarak sorumlulukları tayin eder ve Komisyonun farklı
kademelerinde gerekli görevler ayrılığını sağlar.
Genel Direktörler yetkinin kullanılması, sorumlulukların yerine getirilmesi ve bilgi akışının
sağlanması amacıyla kendi departmanları içindeki raporlama hatlarını tasarlar ve
değerlendirir.

İlke 4 -Komisyon hedefler doğrultusunda yetkin insanların kuruma kazandırılması, geliştirilmesi ve elde
tutulmasına yönelik ciddi çaba gösterir.
•

•
•
•

Genel Direktörler hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli yetkinlikleri tanımlar, bunları Komisyon
genelinde periyodik olarak değerlendirir ve gerekli durumlarda eksiklik ve zafiyetlere yönelik
eylem alır.
Genel Direktörler, yeterli sayıda ve yetkin personelin kazandırılması, geliştirilmesi ve elde
tutulması için ihtiyaç duyulan eğitim ve koçluğu sağlar.
Genel Direktörler süreklilik ve yenileşme arasında dengeyi sağlamak amacı ile personel
mobilitesini (akışkanlık, değişkenlik) planlar ve desteklerler.
Operasyonların sürekliliğini garantilemek için, operasyonel faaliyetler ve mali işlemler ile ilgili
halef planlaması ve vekâlet devirlerine yönelik prosedürler ve mekanizmalar bulunmalıdır.

İlke 5 - Komisyon, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki iç kontrol sorumlulukları nedeniyle
bireyleri sorumlu ve hesap verebilir kılar.
•

•

Komisyon, iç kontrole ilişkin rol ve sorumlulukları tanımlar, bu sorumlulukların performansı ile
gerekli durumlarda düzeltici aksiyonların alınmasından bireyleri ve görevli birimleri sorumlu
tutar.
Personelin verimliliği, yetenekleri ve davranışları, beklenen davranış standartları ve
belirlenmiş olan hedefler dahilinde yıllık bazda değerlendirilir ve performans düşüklükleri ve
uyumsuzluklar ile ilgili gerekli tedbirler alınır.
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•

Terfi kararları terfi etmeye uygun koşulları taşıdığı düşünülen personelin kabiliyet ve
yararlılıkları bağlamında, özellikle performans değerlendirme raporları göz önünde
bulundurularak verilir.

5.2.1.3.2 Bileşen 2: Risk Değerlendirme
İlke 6- Komisyon, hedefleri, hedefler ile ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek
yeterli açıklıkta ve netlikte belirler.
•

•

•

•
•
•
•

•

Genel Direktörlük, Direktörlükler ve Birimlerin, örgüt hiyerarşisinde, en tepeden, en alt
seviyedeki personele tevdi edilen görev ve amaçlara kadar tüm katmanlar ile uyumlu ve güncel
misyonları bulunmaktadır.
Genel Direktörlüğün hedefleri açıkça ve net bir şekilde belirlenir ve güncellenir (örneğin
önceliklerde, faaliyetlerde veya organizasyon şemasında önemli bir değişiklik olması halinde).
Hedefler, Genel Direktörlük seviyesinden alttaki çeşitli seviyelere kadar hiyerarşik olarak
filtrelenir, ilgili yönetici ve personele iletilir ve ilgili yönetici ve personelce anlaşılır.
Hedefler ve göstergeler, Genel Direktörlüğün Komisyonun önceliklerini yerine getirmeye
yönelik en önemli faaliyetleri ve ana işine (core business) yönelik öncelikler ile operasyonel
yönetimi kapsamalıdır. (Hedeflerin belirlenmesinde SMART, göstergelerin belirlenmesinde
RACER prensipleri kullanılması önerilmektedir).
Yönetim, politika, operasyonel ve finansal performans hedeflerini başarmak için gerekli
kaynak tahsisini, hedefleri baz almak suretiyle gerçekleştirir.
Finansal raporlama hedefleri Komisyonca uygulanabilir muhasebe prensipleri ile uyumlu ve
tutarlı olmalıdır.
Finansal olmayan raporlamalar, yönetimin Genel Direktörlük, Direktörlük ve Birimleri
yönetebilmesi için gerekli olan doğru ve tam bilgiyi sağlar.
Hedefler belirlenirken yönetim, maliyet etkinliğini de göz önünde bulundurmak suretiyle,
hedeflerin başarılmasına yönelik kabul edilebilir sapma seviyeleri (risk toleransları) ile
raporlamalar için uygun olabilecek önemlilik seviyelerini tanımlar.
Hedef ve performans göstergesi belirleme, hedeflerin ve göstergelerin başarısına yönelik
ilerlemenin izlenmesini mümkün kılar.

İlke 7 -Komisyon kurum genelinde hedeflere ulaşılmasını engelleyecek riskleri tanımlar ve bu risklerin
nasıl yönetileceğine karar vermek amacıyla bunları analiz eder.
•

•

•

Genel Direktörlük, iç ve dış faktörleri analiz etmek suretiyle, farklı organizasyonel seviyelerde
söz konusu olabilecek (Genel Direktörlük, Direktörlük, Birim ve Genel Direktörlüklerin
kesişimlerinde) ve görevlendirilmiş kuruluşları (entrusted entity) ilgilendiren riskleri belirler ve
değerlendirir.
Genel Direktörlük, tespit edilen risklerin ciddiyet düzeyini tahmin eder ve bu risklerin her
birinin nasıl yönetileceği ile riski kabul etme, riskten kaçınma, riski azaltma veya riski paylaşma
yaklaşımlarından hangisinin kullanılacağını düşünerek, önemli risklere nasıl tepki vereceğine
karar verir.
Risk belirleme ve değerlendirmesi faaliyetleri, yıllık faaliyet planlamasının içine entegre edilir
ve periyodik olarak izlenir.
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İlke 8 -Komisyon, hedeflerin başarılmasına yönelik risklerin değerlendirilmesinde hile ve suiistimal
potansiyelini (fraud) dikkate alır.
•

•

Risk tanımlama ve değerlendirme prosedürleri; hileli finansal raporlama, varlıkların kaybı,
hassas bilgilerin ifşası ve rüşvet gibi hile türlerine neden olabilecek olası teşvik, baskı, fırsat ve
tutumları dikkate alır.
Bütün unsurları ile Komisyon ve her bir Genel Direktörlük, Avrupa Birliği’ nin mali çıkarlarını
etkileyebilecek her tür illegal aktivite ve hileyle mücadele etmek için gerekli tedbirleri alır ve
uygular. Bunu, hilenin önlenmesi ve tespiti ile hilenin soruşturulmasına dair koşulları
iyileştirecek sağlam bir hile karşıtı strateji ortaya koyarak ve orantılı ve caydırıcı yaptırımlar
içeren, telafi edici ve önleyici tedbirler alarak gerçekleştirir.

İlke 9 -Komisyon, iç kontrol sistemini ciddi boyutta etkileyebilecek değişiklikleri tespit eder ve
değerlendirir.
•

Değişimleri Değerlendirir. Risk belirleme ve değerlendirme süreci; iç ve dış ortam, politikalar
ve operasyonel öncelikler ile yönetimin iç kontrole ilişkin tutumundaki değişiklikleri dikkate
alır.

5.2.1.3.3 Bileşen 3: Kontrol Faaliyetleri
İlke 10 - Komisyon, hedeflere ulaşmaya engel olabilecek risklerin kabul edilebilir seviyelere
indirilmesine katkıda bulunacak kontrol faaliyetlerini seçer ve geliştirir.
•

•

•

•

Kontrol faaliyetleri tanımlanmış olan risklerin maliyet-etkin olarak azaltılmasını sağlar. Kontrol
faaliyetleri her bir Genel Direktörlüğün spesifik faaliyetleri ve risklerine yönelik olarak
yapılandırılır ve kontrolün şiddeti ilgili riske göre değişir.
Kontrol faaliyetleri, bir kontrol stratejisi dahilinde yürütülür. Kontrol stratejisi gözetim
sorumluluklarını da içeren çeşitli kontroller (checks) ve uygun durumlarda riskleri azaltmak için
manuel ve otomasyon kontrolleri ile önleyici ve tespit edici kontrollerden oluşan dengeli bir
yaklaşım ile oluşturulur.
Yönetim kontrol tedbirlerini uygulamaya alırken, görevlerin, hata, uygunsuzluk ve hileli
eylemde bulunma riskini azaltacak şekilde personel arasında dağıtılmış olup olmadığına dikkat
eder.
Etki analizleri sonrasında kurumsal rehberlik sağlayacak, güncel ve eğitimli personelce
kullanılacak iş sürekliliği planları, Komisyonun, ciddi bir felaket vakası/kesintiye uğrama
yaşanması durumunda, çalışmaya devam edebilmesini garanti eder.

İlke 11 - Komisyon, hedeflere ulaşmaya destek olmak için teknolojiye yönelik genel kontrol eylemlerini
seçer ve geliştirir.
•

Otomasyon kontrolleri de dahil olmak üzere, iş süreçleri tarafından kullanılan teknolojilerin
güvenilir olduğundan emin olmak için Genel Direktörlükler, tüm kurumsal süreçleri göz
önünde bulundurarak, teknoloji ve ilgili teknoloji altyapısının temini, geliştirilmesi ve bakımı
için kontrol aktiviteleri seçer ve geliştirirler.
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•

Genel Direktörlükler, sahibi oldukları BT sistemlerinin güvenliğini sağlamak için uygun
kontrolleri uygularlar. Bunu, BT güvenliği yönetişim ilkeleriyle, özellikle de veri koruma,
profesyonel gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlüğe yönelik olanlar ile uyumlu olarak yaparlar.

İlke 12 - Komisyon kontrol faaliyetlerini, beklentileri belirleyen politikalar ve politikaları uygulamaya
koyan prosedürler aracılığıyla yürütür.
•

Uygun Kontrol Prosedürleri Hedeflerin Gerçekleştirilmesini Sağlar. Kontrol prosedürleri,
kontrol faaliyetlerinin sorumluluğunu, söz konusu riskten sorumlu departman veya personele
verir. Sorumlu personel veya personel topluluğu, kontrol faaliyetlerini zamanında ve dikkatle
yürütür, gerekli durumlarda düzeltici aksiyonları alır. Yönetim, kontrol prosedürlerinin hala
geçerli/uygun olduğundan emin olmak için periyodik olarak değerlendirme yapar.

5.2.1.3.4 Bileşen 4: Bilgi ve İletişim
İlke 13 - Komisyon iç kontrolün işlevini yerine getirmesini destekleyecek ilgili kaliteli bilgiyi elde eder
veya bu bilgiyi üretir ve kullanır.
•

Genel Direktörlükler, Komisyonun hedeflerine ulaşması ve iç kontrol sisteminin işlevlerini
yerine getirmesi için gerekli bilgiyi tanımlarlar. Bilgi sistemleri, iç ve dış kaynaklardan edinilen
alakalı veriyi, gerekli ve beklenen kalitede bilgi elde edebilmek için, güvenlik, doküman
yönetimi ve veri koruma kuralları ile uyumlu olarak işler.

İlke 14 - Komisyon, iç kontrolün işlevi yerine getirmesini desteklemek için, iç kontrole ilişkin hedefler
ve sorumlulukları da içeren bilgileri kurum içinde ilgililere iletir.
•

•

Komisyon ve Genel Direktörlükler, iç kontrol ile ilgili hedefler ve sorumlulukları da içerecek
ancak bunlar ile sınırlı kalmayacak şekilde, hedefleri, karşılaşılan güçlükler, alınan aksiyonlar
ve başarılan sonuçları kurum içinde paylaşırlar.
Normal iletişim kanallarının etkin olmadığı durumlara karşı, Komisyon seviyesinde
oluşturulacak ihbar hatları gibi ayrı iletişim hatları, bilgi akışını sağlar.

İlke 15 -Komisyon, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini etkileyen konular ile ilgili dış taraflar ile
iletişim kurar.
•

•

Tüm Genel Direktörlükler, dış iletişimlerinin tutarlı, hedef kitle ile alakalı ve maliyet-etkin
olmasını sağlarlar. Komisyon, Genel Direktörlüklerin iletişim faaliyetlerini, Komisyonun politik
öncelikleri ve kurumun hikayesi ile uyumlandırmak için açık ve net sorumluluklar tayin eder.
Komisyon, iç kontrol bileşenlerinin işlerliği ile ilgili olarak dış taraflar ile iletişim kurar (dış
taraflar yalnızca diğer AB Kuruluşları değil, tüm paydaşlar ve genel kamuoyunu da içerir). İlgili
ve zamanlaması doğru bilgi; yasal, düzenleyici ve güvene dayalı zorunluluklar da dahil olmak
üzere, zamanlama, hedef kitle ve iletişimin doğası göz önünde bulundurularak dış taraflara
iletilir.

5.2.1.4 Bileşen 5: İzleme
İlke 16 - Komisyon, iç kontrol bileşenlerinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını belirlemek
amacıyla sürekli değerlendirmeleri ve/veya ayrı değerlendirmeleri seçer, geliştirir ve uygular.
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•

•
•

Genel Direktörlük, iç kontrol sisteminin performansını; iç kontrol zafiyetlerini tespit edecek,
kontrolleri ve kontrollere ilişkin değerlendirme sonuçları ile kontrol sapmaları ve kontrol
istisnalarını kayıt altına alacak araçlar ile sürekli olarak izler. Buna ek olarak, gerekli
durumlarda Genel Direktörlük, kontrol ortamındaki değişiklikleri de dikkate almak suretiyle,
özel değerlendirmeler yapabilir. Sürekli değerlendirmeler, iş süreçlerine entegre edilmeli ve
değişen koşullara uyum sağlamalıdır.
Sürekli veya özel değerlendirmeler yapan personel, özellikle kontrol sonuçlarına ilişkin kapsam
ve tamlık ile kontrol sapmaları ve istisnaları ile ilgili olmak üzere, yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Genel Direktörlük, ayrı değerlendirmelerin (spesifik değerlendirmeler) kapsam ve sıklığını,
belirlenmiş olan risklere göre değiştirir. Ayrı değerlendirmeler, nesnel geri bildirim sağlamak
için periyodik olarak gerçekleştirilir.

İlke 17 - Komisyon, iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve içlerinde üst yönetim ve Komiserler
Kurulu’nun da olduğu, düzeltici tedbir almakla sorumlu taraflara zamanında iletir.
•

•

•

Genel Direktör, risk yönetimi ve iç kontrolden sorumlu olan Direktörün desteği ile Genel
Direktörlüğün iç kontrol sisteminin işleyişine yönelik değerlendirmelerin sonuçlarını dikkate
alır. Yetersizlik/zafiyetler, yönetime ve düzeltici tedbirleri almaktan sorumlu departmanlara
iletilir. Yıllık Faaliyet Raporları içinde yer alır ve en sorumlu olan Komisyon Üyesine en uygun
şekilde raporlanarak iletilir.
Genel Direktörlüğün hedeflerini gerçekleştirme olasılığını azaltacak şekilde iç kontrol
bileşenlerinden biri veya birkaçı ile bunlarla ilgili ilke/ilkelerde mevcut olan yetersizlik/eksiklik
anlamına gelir. Eğer yönetim, bir bileşen ve ilgili bir veya daha fazla sayıda ilkenin mevcut
olmadığına veya işlev göstermediğine veya bileşenlerin birlikte çalışmadığına kanaat getirirse,
bu durumda iç kontrol sisteminde önemli yetersizlik/zafiyet vardır. Önemli bir iç kontrol
yetersizliği söz konusu ise, Genel Direktör etkin bir iç kontrol sisteminin gerekliliklerinin yerine
getirildiğini ileri süremez. İç kontrol zafiyetlerinin derecesini sınıflandırmak için yönetim,
düzenleme, kural veya dış standartlarda yer alan kriterleri baz alan bir değerlendirme yapar.
Düzeltici aksiyonlar, ilgili süreçlerde görev yapan ve sorumlu olan personel/personel grubu
tarafından, amirlerinin gözetimi altında, zamanında alınır. Genel Direktör, risk yönetimi ve iç
kontrolden sorumlu Direktörün desteğiyle düzeltici aksiyonların zamanında alınmasına ve
uygulanmasına ilişkin gözetimi gerçekleştirip, sorumluluğu üstlenir.

5.2.1.5 İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama yetkilisi yıllık faaliyet raporu hazırlar ve üst yönetime sunar. Raporda;
-

Bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu,
Kaynakların belirlenen hedefler için ve sağlam mali yönetim ilkeleri uyarınca kullanıldığı,
İç kontrol sistemlerinin etkililiği ve verimliliği,
İşlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği

hakkında makul güvenceye sahip olduğunu beyan ederek ve imzalar. Bu hususlarda herhangi bir
çekincesi var ise beyanında bunu da açıklar (Mali Tüzük Md: 66).
Mali Tüzük’ün yukarıda yer verilen 32 inci maddesinde açıklandığı üzere, etkili bir iç kontrol sistemi
uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara dayalı olmalıdır. Bu hükümden hareketle Avrupa
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Komisyonu uluslararası alanda yaygın bir şekilde kabul görmüş COSO İç Kontrol Çerçevesini97 referans
alarak Komisyonun İç Kontrol Standartlarını98 oluşturmuştur.
5.2.2

İç Denetim

KİMK’in ikinci unsuru fonksiyonel olarak bağımsız iç denetimdir. İç denetim, yönetimin faaliyetlerine
değer katmak ve geliştirmek için tasarlanan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetidir. Yönetime; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinde sistematik, disiplinli bir
yaklaşım sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesi için yardım eder.
Komisyon tarafından yayımlanan Kitapçık’taki açıklamalara göre harcamacı idarelerde, iç kontrol
sisteminin objektif değerlendirilmesi amacıyla idareyi desteklemek için fonksiyonel olarak bağımsız iç
denetçiler görevlendirilmelidir.
İç denetçi raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. İç denetçi denetimi nasıl yapacağı konusunda üst
yöneticinin ve diğer yöneticilerin görüşünü almaz. İç denetçi mali hizmetler biriminin bir parçası
değildir, doğrudan en üst düzey yöneticiye bağlıdır. Denetçinin görevleri idare tarafından
gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve
gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Kamu idarelerinde iç denetim biriminin işleyişi
ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri ilgili
idarelerce hazırlanacak İç Denetim Birim Yönergesi kapsamında belirlenmiştir. Denetim, idari
talimatlarla yürütülmez. Profesyonel denetim becerileri ve standartlarından ortaya çıkarılan kurallar
ve etik değerler bütünü tarafından yürütülmektedir. Bu kurallar ve etik değerler bütünü Kamu İç
Denetim Standartları ile Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarında yer almaktadır. İç denetçiler,
bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler
tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır.
KİMK Modelinde iç denetim geleneksel teftişten farklıdır. Denetçi etkililik, etkinlik ve ekonomiklik
kavramları uyarınca, idarenin hedeflerine ulaşmasını tehdit eden zayıflıkları ortaya çıkararak sistemin
yeterliliğini inceler, sistemi geliştirmek için yöneticiye tavsiyelerde bulunur. Denetçiler, sorumluluk
üstlenemedikleri için yönetsel görevlere dâhil edilmezler. Denetçi değerlendirme yapar tavsiyelerde
bulunur ama denetçinin önerilerine uyulup uyulmayacağına karar veren üst yöneticidir, yani
denetçinin raporları bağlayıcı değildir, sorumluluk yöneticiye aittir. Denetçi yaptırım uygulamaz ya da
cezalandırmaz; bireysel hatalar idareciye; yolsuzluk ve düzensizlikler ise adli birimlere bırakılır.
Komisyonun Kabul ettiği Mali Tüzük hükümlerine göre her kurum iç kontrol sistemlerinin uygunluğu
ile etkililiğini değerlendirmek üzere uluslararası standartlarla uyumlu bir iç denetim faaliyeti oluşturur.
İç denetçi, yönetim ve kontrol sisteminin ve sağlam mali yönetimin desteklenmesine ilişkin risklerle
baş etme konusunda kurumuna danışmanlık yapar. İç denetçi, harcama yetkilisi veya muhasebe
görevlisi olamaz. İç denetçinin görevini yerine getirirken bağımsız olmasını garanti altına alan ve iç
denetçinin sorumluluğunu açıklayan özel kurallar belirlenir. İç denetçiler gereken bütün bilgilere tam
ve sınırsız erişim hakkına sahiptirler. İç denetçi, bulgularını ve tavsiyelerini kuruma rapor halinde iletir.
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İç denetçi, iç denetimlerin sayısını ve türünü, yapılan tavsiyeleri ve bu tavsiyeler konusunda alınan
faaliyeti belirten bir yıllık iç denetim raporu sunar. İç denetçinin raporları ve bulguları, kurumun rapor
bulgular için gerekli eylemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulur (Mali Tüzük Md: 98-99).
Komisyon iç denetim alanında uluslararası kabul görmüş iç denetim standartları olarak Mesleki
Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartlarını99referans almıştır.
Teftiş ise, kamu idarelerindeki hatalı ya da hileli uygulamalara ilişkin olarak, idarenin isteği veya üçüncü
tarafların şikayetleri üzerine yapılacak soruşturmalara odaklanmalıdır. Bu yönüyle teftiş, KİMK
sisteminin bir parçası değildir. Bununla beraber, teftiş hizmetleri iç kontrolün etkili bir şekilde
yönetilmesine katkı sağlar. Teftiş, idarenin MYK sistemini değerlendirme fonksiyonunu üstlenmez. Bu
görev yönetim ve iç denetime ait bir fonksiyondur. Güçlü bir KİMK sisteminin oluşturulması ve
yürütülmesi için iç denetim ve teftiş işlevlerinin bir görev çatışmasına meydan vermeyecek şekilde
açıkça tanımlanması gerekir.
5.2.3

Merkezi Uyumlaştırma

Komisyonun geliştirdiği KİMK Modelinin üçüncü unsuru, yukarıda ayrı başlıklar altında incelenen mali
yönetim ve kontrol ile iç denetim unsurları hakkında standartlaşma ve metodolojiyi geliştirmek için
oluşturulan merkezi uyumlaştırma fonksiyonudur. KİMK’in yerel yönetimler dahil idarelerin tüm
birimlerinde tamamen uygulanabilmesinin sağlanması ve uyumlaştırılması görevi gereğince merkezi
bir yapının olması gerekmektedir. Bu yapı KİMK sistemini geliştirmekle yetkilendirilmiş Merkezi
Uyumlaştırma Birimidir.
Merkezi uyumlaştırma birimi;
- standartları belirleme,
- düzenlemeleri yapma,
- eğitim programlarını hazırlama ve uygulama,
- uyumlaştırma
- izleme,
- raporlama,
- iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma
fonksiyonlarını ifa eder.
Merkezi uyumlaştırma birimi, mali yönetim ve kontrol ve iç denetim hakkında yeni düzenlemelerin
uygulanmasını koordine etmek amacıyla uluslararası kabul görmüş standartlara ve en iyi uygulamalara
dayalı iç kontrol ve iç denetim yöntemlerinin geliştirilmesinden sorumludur.

5.3

Ulusal Mevzuatta Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Yerel Yönetimler

Türkiye’de KİMK Sistemi, AB iyi uygulamaları ve uluslararası standartlar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol (KMYK) Kanunu ile düzenlenmiştir.
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Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemini Avrupa Komisyonunun belgelerinde sınıflandırılmasına paralel
olarak; 1. Yönetim Sorumluluğuna Dayalı Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) 2.Fonksiyonel Olarak
Bağımsız İç Denetim (İD) ve 3.MYK Merkezi Uyumlaştırma (MYK MUB) 4. İD Merkezi Uyumlaştırma (İD
MUB) başlıkları altında inceleyebiliriz.

5.3.1

Yönetim Sorumluluğuna Dayalı Mali Yönetim ve Kontrol (MYK)

Mali kontrol faslına ilişkin Müktesebata göre güçlü bir MYK sistemi, tüm aktörlerin rollerinin
tanımlanmasını gerektirir. Bu ilkeye paralel bir şekilde KMYK Kanununda KİMK sisteminde yer alan
aktörler ile bunların yetki ve sorumlulukları açıklanmıştır. Kamu idarelerinin MYK sisteminde yer alan
aktörler; bakan, üst yönetici, harcama yetkilisi, mali hizmetler/strateji geliştirme birimi yöneticisi,
gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisidir. Bu sistemin yerel yönetimler açısından nasıl bir
çerçeveye oturduğu aşağıda açıklanmıştır.
5.3.1.1 Yerel Yönetimler Açısından KİMK Sisteminin Aktörleri, Rol ve Sorumlulukları
5.3.1.1.1 Bakan
5018 sayılı Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların
uygulanması ile belediyelerin stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iş
birliğini sağlamaktan sorumludur.
(1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinde mahalli idarelerin iş ve
işlemlerine dair mevzuatla (bu kapsamda 5018 sayılı Kanunla) verilen görev ve hizmetleri yapmak,
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takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış bulunmaktadır.
5.3.1.1.2 Üst Yönetici
Üst yönetici, belediyelerde belediye başkanıdır. Üst yönetici sıfatıyla belediye başkanı, belediyenin
stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, performans hedefleri ile
hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluğu altındaki kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
kullanımının önlenmesinden, MYK sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden belediye
meclisine karşı sorumludur. Üst yönetici, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali
hizmetler/strateji geliştirme birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir.
5.3.1.1.3 Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi
5018 sayılı Kanuna göre, belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler
(büyükşehir belediyesinde daire başkanlıkları, diğerlerinde müdürlükler) harcama birimi, harcama
birimlerinin en üst yöneticileri ise (daire başkanları ve müdürler) harcama yetkilisi olarak belirlenmiş
bulunmaktadır.
KİMK Sisteminin yönetim sorumluluğu ilkesinin mevzuatımızda yansıması olarak, harcama yetkilisinin
onayı olmaksızın, hiçbir mali karar alınamaz. Harcama yetkilileri, mali kararların bütçe ilkeleri ve
mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olup,
bütçede öngörülenden fazla harcama yapamazlar.
KİMK Sisteminin hesap verme sorumluluğu ilkesi gereği harcama yetkilileri, 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 içerecek
şekilde birim faaliyet raporu hazırlayıp üst yöneticiye sunarlar.
Harcama yetkilisi, yetkisini yazılı olarak ve sınırlarını açıkça tanımlayarak, alt kademelerdeki
yöneticilere devredebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, harcama birimi yöneticisinin idari
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.3.1.1.4 Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Birimi Yöneticisi
5018 sayılı Kanun (ve 5436 sayılı Kanun), belediye başkanlarının ve harcama yetkililerinin mali yönetim
ve iç kontrole ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelerinde teknik destek ve danışmanlık görevlerini
yürütmek üzere belediye idari teşkilatları içinde mali hizmetler/strateji geliştirme birimlerinin
(MHB/SGB) oluşturulmasını hükme bağlamıştır.
Belediyenin MYK sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek,
ön mali kontrol yapmak ve belediye başkanı ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak görevleri
ilgili mevzuatında (norm kadro yönetmeliği) yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler
tarafından yerine getirilmektedir.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 26. maddesine göre belediyelerde mali hizmetler dairesi başkanı/müdürü kadro unvanı
136

ile strateji geliştirme dairesi başkanı/ müdürü kadro unvanları alternatifli olarak kullanılabilmektedir.
Ancak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediye ile
bağlı kuruluşlarında yetki ve görev mükerrerliğine sebebiyet vermeyecek şekilde ayrı birimler, yani
Mali Hizmetler Birimi (MHB) ile Strateji Geliştirme Birimi (SGB) kurulmak suretiyle her iki kadro unvanı
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte anılan Yönetmelikte bu iki birimin görev ve yetkileri
ayrıştırılmamıştır.
MHB/SGB; stratejik plan ve performans programının hazırlıklarını koordine eder; idare bütçesini ve
ayrıntılı harcama programını hazırlar; harcama birimlerine ödenek gönderir; bütçe kayıtlarını tutar; ön
mali kontrolü gerçekleştirir; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri, idare faaliyet raporunu, idarenin
mali durum ve beklentiler raporunu, yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar; gelir ve alacakların
takibi ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin işlemleri yürütür. Ayrıca, idarede iç kontrol standartlarının
uygulanması çalışmalarını koordine eder.
Kanuna göre belediyelerin strateji geliştirme/malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman
yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilmektedir. Bir kariyer meslek olarak tasarlanmış olan
mali hizmetler uzmanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığının ÖSYM’ye yaptırdığı merkezi sınav
sonuçlarına ve adayların aldıkları puanlar ve tercihlerine göre belediyelerin mali hizmetler uzman
yardımcısı kadrosuna atanarak başlanmaktadır. Üç yıllık yetişme dönemi sonucunda yine Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan merkezi yeterlik sınavında başarı gösterenler belediyelerin mali
hizmetler uzmanı kadrosuna atanmaktadırlar. Bunların hizmet içi ve mesleki eğitimleri Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
5.3.1.1.5 Gerçekleştirme Görevlisi
Avrupa Komisyonun Mali Tüzüğünde yer alan “harcama yetkilisine yeterli nitelik ve sayıda yardımcı
personel görevlendirilir” hükmüne paralel bir düzenlemeye 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta
da yer verilmiştir. Buna göre, harcama birimi bünyesinde ve harcama yetkilisinin emrinde, harcama
yetkilisinin harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini
yürütmek üzere gerçekleştirme görevliliği tanımlanmıştır. Ancak gerçekleştirme görevliliği bir kadro
görevi olarak belirlenmemiş, bu görevleri yapan bütün görevliler, kadro unvanlarına bakılmaksızın
gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmiştir. Buna göre, satın alma memurları, idari ve teknik
şartnameyi hazırlayanlar, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonu üyeleri 5018 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat karşısında gerçekleştirme görevlileridir.
Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması,
teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin
hazırlanması görevlerini yürütürler.
Belediye bütçesinden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara
uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca
onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.
Harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlilerinden bir veya daha fazlasını, ödeme emri belgesi
düzenlemekle görevlendirir. Bu görevlilerin harcama yetkilisinin yardımcıları veya hiyerarşik olarak
kendilerine en yakın üst kademe yöneticileri arasından görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde
görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol
137

yaparlar ve ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek
imzalarlar. Bu şerh, ödeme talimatı verecek olan harcama yetkilisine, ödemeye konu giderin
mevzuatına uygun, ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkeleri gözetilerek gerçekleştirildiği hususunda
verilen bir güvence niteliğindedir.
Harcama süreci, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri
belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır.
5.3.1.1.6 Muhasebe Yetkilisi
5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata göre belediyelerde sertifika sahibi muhasebe yetkilisinin
görevlendirilmesi gerekmektedir. Muhasebe yetkilisi, gelirlerin ve alacakların tahsili; ödeme emirleri
karşılığında ödeme yapılması; para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması ve ilgililere gönderilmesi; tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve tutulması; bunlara
ilişkin olarak uygun, saydam ve erişilebilir şekilde raporlar hazırlanmasından sorumludur. Muhasebe
yetkilisi, harcama yetkilileri ile birlikte muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza
ederek iç ve dış denetime hazır bulundurur. Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Hazine ve Maliye
Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi
başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Muhasebe yetkilisi belediye başkanı tarafından atanır.
Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan
konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan
ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle
birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi
halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.
KMYK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince, belediyelerde muhasebe hizmetleri kendi
MHB/SGB’leri tarafından yürütülmektedir.
5.3.1.2 Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin İşleyişi
5.3.1.2.1 Ön Mali Kontrol
KMYK Kanunu ve ikincil düzey mevzuatla düzenlenen ön mali kontrol; işlemlerin gerçekleştirilmesi
aşamasında belediyenin harcama birimlerinde ve MHB/SGB’de yapılan kontrollerden oluşmaktadır.
MHB/SGB’nin ön mali kontrolü zorunlu olan mali karar ve işlemler, merkezi uyumlaştırma görevi
kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre, belediyenin, ihale
kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından
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tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşanlar
ön mali kontrole tâbidir. Düzenlemeye göre belediyeler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bu
mali karar ve işlemlerin dışında kalan hususları, riskli alanları dikkate almak suretiyle belediye
başkanının onayı ile ön mali kontrole tabi tutabileceklerdir.
Harcama birimleri; mali karar ve işlemleri etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini de dikkate alarak
mevzuata uygunluk açısından kontrol eder. Bu çerçevede, harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini
düzenlemekle görevlendirdiği gerçekleştirme görevlisi, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde
ön mali kontrol yapar.
MHB/SGB, ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri mevzuata uygunluk yönünden kontrol eder,
uygun görülmesi halinde yazılı görüş düzenler ve harcama birimine gönderir. Uygun görülmemesi
halinde ise nedenlerini belirten bir görüş yazısını ilgili harcama birimine gönderir. Ön mali kontrol
sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin
kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla belediye başkanına bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış
denetim sırasında denetçilere de sunulur.
Ön mali kontroller sonucunda verilen görüş, danışma ve önleyici mahiyette olup, mali karar ve
işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.
MHB/SGB yöneticisi, ön mali kontrol yetkilisi olup bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla,
yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir.
5.3.1.2.2 Süreç Kontrolü
Harcama süreci, harcama yetkilisinin gerçekleştirme görevlilerine harcama talimatı vermesiyle başlar.
Harcama talimatı; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği gibi
bilgileri içerir. Harcama talimatını alan gerçekleştirme görevlileri tarafından iş yaptırılır, mal veya
hizmet teslim alınır ve ödeme için gerekli belgeler hazırlanır. Ödeme emri belgesinin harcama
yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle harcama süreci tamamlanır.
Bu aşamalarda, harcama biriminde süreç kontrolleri yapılır. Süreç kontrolü, her bir işlem daha önceki
işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemin yürütülmesinde görev
alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol eder.
İşlemlerin kontrol ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve
belediye başkanının onayı ile yürürlüğe konulur.
5.3.1.2.3 Görevler Ayrılığı
Görevler ayrılığı ilkesi uyarınca, harcama yetkililiği ve muhasebe yetkililiği görevleri farklı kişiler
tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Strateji geliştirme/mali hizmetler biriminde ön mali kontrol
yapanlar harcama süreçlerinde görev alamaz.
5.3.1.3 İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları
5018 sayılı Kanunda iç kontrol, Müktesebat ve Müktesebatın yönlendirdiği uluslararası standartlar
doğrultusunda MYK ile İD de kapsayacak şekilde; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
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kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare (belediye) tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü
olarak tanımlanmaktadır.
Kanuna göre iç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin (belediyenin) kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamaktır.
Kanunda belediye başkanı ve birim yöneticilerinin iç kontrole ilişkin sorumlulukları da açıklanmıştır.
Buna göre, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst
yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle
personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin
önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması
için ilgili idarelerin üst yöneticileri (belediye başkanları) ile diğer yöneticilerinin (birim yöneticileri)
gerekli önlemleri almaları öngörülmüştür.
Mevzuata göre iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî olmayan tüm
işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu belirtilmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve
değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını
amaçlamaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve
Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 2007 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KİKS, uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde beş
bileşen, 18 standart ve 79 genel şarttan oluşmaktadır.
5.3.1.3.1 Bileşen 1: Kontrol Ortamı Standartları
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve
mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki
yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş
yapma tarzına ilişkin hususları kapsamaktadır. Bu bileşen kapsamında dört standart bulunmaktadır.
Standart 1- Etik Değerler ve Dürüstlük: İdareler, kurumsal personel davranış kurallarını belirlemeli,
uygulanmasını izlemeli, üst yönetim iç kontrol sistemini desteklemelidir.
Standart 2 - Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdareler, birimleri ve alt birimleri ile personelinin
görev tanımlarını yazılı olarak belirlemeli, birimlerin iş planları ile personelin görev tanımlarını
oluşturmalı, hassas pozisyonda görev yapan personel için özel prosedürler geliştirmelidir.
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Standart 3 - Personelin yeterliliği ve performansı: Personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyum
sağlanmalı, personelin performansı değerlendirilmeli ve geliştirilmesine yönelik önlemler
tanımlanmalıdır.
Standart 4 - Yetki Devri: İdareler, iş akış süreçlerini çıkararak imza ve onay mercilerini belirlemeli,
yetkileri ve yetki devrinin sınırlarının açıkça belirlemelidir.
5.3.1.3.2 Bileşen 2: Risk Değerlendirme Standartları
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz
edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesine ilişkin standartları içermektedir.
Standart 5 - Planlama ve Programlama: İdareler faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programları oluşturmalı ve
faaliyetlerin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Standart 6 - Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak
amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlamalı, değerlendirmeli
ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
5.3.1.3.3 Bileşen 3: Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek
amacıyla oluşturulan politika ve prosedürleri açıklayan standartları kapsamaktadır.
Standart 7 - Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler hedeflerine yönelik riskleri karşılamaya uygun
kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Standart 8 - Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve
işlemleri için gerekli yazılı prosedürler oluşturmalı ve periyodik olarak güncellemelidir.
Standart 9 - Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için
faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
Standart: 10 - Hiyerarşik kontroller: Her kademe yönetici iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu
kontrol etmelidir.
Standart 11 - Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi nedenlerle
faaliyetlerin sürekliliğini kesintiye uğramasının önlenmesine ilişkin tedbirler almalıdır.
5.3.1.3.4 Bileşen 4: Bilgi ve İletişim Standartları
Standart 12 - Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini
sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
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Standart 13 - Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar
alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin
sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Standart 14 - Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve
hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Standart 15 - Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin
kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Standart 16 - Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
5.3.1.3.5 Bileşen 5: İzleme Standartları
İzleme standartları, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme
faaliyetlerini kapsar.
Standart 17 - İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez
değerlendirmelidir.
Standart 18 - İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
5.3.1.4 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2009 yılında iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu
hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, eylem planı oluşturulması, gerekli
prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak
amacıyla Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi yayımlamıştır. Buna göre her
idarenin (nüfusu 10.000’in üstünde bulunan belediyeler dahil) mevcut durumlarını Kamu İç Kontrol
Standartları ile kıyaslayarak standartlara uyum için gerçekleştirecekleri eylemleri gösteren bir Eylem
Planı hazırlamaları ve üst yönetici onayıyla yürürlüğe koymaları öngörülmektedir.
Rehbere göre belediyelerde iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi sırasında aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir:
• Yönetim sorumluluğu esası gereği, etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak
sorumluluğu belediye başkanları ile diğer yöneticilere aittir.
• İç kontrol genel anlamda yönetim tarafından yerine getirilmesi gereken bir kontrol biçimi olup;
sadece düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden
oluşmamaktadır. İç kontrolün, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve
eylemler bütünü olarak ele alınması gerekmektedir.
• İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut sistemlerin
ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
• İç kontrolün kapsamına belediyenin bütün birimlerindeki mali ve mali olmayan her türlü faaliyet,
karar ve işlem dâhildir.
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• İç kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin
kurgusunun ve işleyişinin tam ve doğru anlaşılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı açıklamalar
içermelidir.
• İç kontrol sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaşımla,
belediyenin yasal ve idari yapısı ile personel ve mali durumu gibi kendine özgü koşulları dikkate
alınmalıdır.
• İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarının yürütülmesinde takip edilecek yöntem, yönetim
sorumluluğu esası gereği belediyelerin inisiyatifine bırakılmakla birlikte, Rehberde çalışmalarda
etkinliğin sağlanmasına yönelik bazı önemli tavsiyelerde de bulunmaktadır. İç kontrol sisteminin
oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, belediye başkanının liderliği ve
gözetiminde, strateji geliştirme/mali hizmetler biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve
harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde iç denetim
biriminin danışmanlık desteğinden yararlanılabilir. İç kontrol sisteminin oluşturulması,
uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak belediye başkanına ait
bulunmaktadır. Bu nedenle, iç kontrol sistemine yönelik çalışmaların belediye başkanının onayıyla
başlatılması uygun olacaktır. Belediye Başkanının onayında veya onaya eklenecek dokümanda;
çalışmanın amacı ve kapsamı, harcama birimleri, strateji geliştirme/mali hizmetler birimi ve
oluşturulacak kurul ve gruplar ile bu kurul ve gruplarda görev alacak personelin bu çalışmadaki
görev ve sorumlulukları, çalışmaların periyodik olarak izlenmesine ilişkin yöntemlerin açıklanması
çalışmalarda etkinliği artıracaktır.
• Söz konusu onayda ayrıca, bir belediye başkanının yardımcısı (veya genel sekreter) veyahut
harcama yetkilisinin başkanlığında, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından
oluşan bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile harcama birimlerinden yönetici veya
hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan bir Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun oluşturulması yerinde olacaktır. Kurul ve
Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri strateji geliştirme/mali hizmetler
birimi tarafından yürütülecektir.
• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından öncelikle idaredeki
mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden,
karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanması ve bu rapora, idarede Kamu İç
Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla
yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı eklenmesi gerekmektedir.
• Kamu İç Kontrol Standartlarından veya bu standartlara ilişkin genel şartlardan bir kısmını karşılayan
ve iç kontrol sisteminin öngördüğü makul güvenceyi sağlayan mevcut düzenleme veya
uygulamaların bulunması halinde, makul güvencenin sağladığı, aksi halde makul güvencenin
sağlanmadığı hususuna eylem planının “açıklama” bölümünde yer verilmesi gerekmektedir. Makul
güvencenin sağlanmadığı durumlar için ilgili standart uyum için öngörülen eylemlere yer verilmesi
gerekmektedir.
• Bu çerçevede hazırlanan Rapor ve eki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı, İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından görüşülmesi sonrasında Kurul tarafından uygun
bulunan rapor ve Eylem Planının belediye başkanının onayına sunulması gerekmektedir.
• Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, belediyenin strateji
geliştirme/mali hizmetler birimi tarafından en az altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlenmeli,
değerlendirilmeli ve eylem planı formatında belediye başkanına raporlanmalıdır.
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5.3.1.5 İç Kontrol Güvence Beyanı
Yönetsel hesap verebilirliğin hayata geçirilmesini sağlamak üzere; belediye başkanları, MHB/SGB
yöneticileri ve harcama yetkilileri; belediye faaliyetleri için tahsis edilen kaynakların amaçları ve iyi mali
yönetim ilkeleri doğrultusunda kullanıldığını ve uygulamadaki iç kontrol sisteminin, işlemlerin
mevzuata uygunluğuna ilişkin gerekli güvenceyi sağladığını gösteren iç kontrol güvence beyanlarını
imzalamak ve faaliyet raporuna eklemek suretiyle sorumluluklarını ortaya koyarlar. Çekinceleri var ise
bu çekincelerini güvence bayanında açıklarlar.
5.3.2

İç Denetim

KMYK Kanununda iç denetim, Müktesebatın referans gösterdiği uluslararası standartlar çerçevesinde,
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkililik, ekonomiklik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır.
Bu faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla, nesnel risk değerlendirme
yöntem ve teknikleri esas alınarak sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
Belediyelerde iç denetimin kurulması ve uygulanması amacıyla iç denetçi kadroları tahsis edilmiştir. İç
denetçiler, iç denetim alanında merkezi uyumlaştırma görevini üstlenen Hazine ve Maliye Bakanlığına
bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık
yükseköğrenim görmüş, kamuda en az beş yıl denetim veya sekiz yıl uzmanlık/yönetim tecrübesi
bulunan ve sınavla seçilerek iç denetim eğitimine tabi tutulan ve bu eğitimi başarıyla tamamlayarak
sertifika alan, mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip adaylar arasından belediye
başkanı tarafından atanmaktadır. Düzenlemeye göre üç ve daha fazla iç denetçisi bulunan
belediyelerde iç denetim birimi oluşturulmakta, iç denetçilerden biri belediye başkanı tarafından iç
denetim birim yöneticisi olarak belirlenmektedir.
Kanun uyarınca iç denetim faaliyeti, kamu iç denetçi sertifikasına sahip iç denetçiler tarafından
yürütülmektedir. İç denetçilere asli görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.
İç denetçiler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını denetlemek; faaliyet ve
işlemlerin uygunluk denetimini yapmak; üretilen bilgi, rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğunu,
güvenilirliğini ve bütünlüğünü denetlemek; bilgi teknolojileri sistem ve uygulamalarının yeterlilik,
güvenilirlik ve etkinliğini denetlemek ve belediye başkanının onayıyla danışmanlık faaliyetleri
yürütmekle görevlidir.
İç denetim faaliyeti, risk odaklı olarak hazırlanan ve belediye başkanı tarafından onaylanan üç yıllık iç
denetim planı ve yıllık programlar uyarınca yürütülmektedir. Mevzuata göre Aralık ayı sonuna kadar
belediye başkanı tarafından onaylanmamış denetim programları Ocak ayı başında kendiliğinden
yürürlüğe girer.
İç denetim faaliyetleri sonucunda öncelikle taslak denetim raporu oluşturulur ve belirli bir sürede
cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan birimin yöneticisine gönderilir. Birim yöneticisi, raporu
cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. Bulgulara ilişkin olarak iç denetçi ile birim yöneticisi arasında
anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. Bulgulara ilişkin
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olarak iç denetçi ile birim yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda
anlaşırlar. İç denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de
ekleyerek oluşturduğu nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla belediye başkanına sunar. Nihai
rapor, belediye başkanı tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen birimlere ve
bilgi için SGB/MHB’ye iletilir.
Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı belediye başkanı ve iç denetim birimleri tarafından
izlenir. Hazırlanan nihai rapor, belediye başkanı tarafından iki ay içinde İDKK’ya gönderilir.
Belediyelerde iç denetim faaliyetinin tanımına, standartlarına ve etik kurallara uygun yürütülüp
yürütülmediğinin tespit edilmesi amacıyla hem ilgili iç denetim birimince (iç değerlendirme), hem de
İDKK tarafından (dış değerlendirme) belli dönemlerde kalite geliştirme ve güvence programı
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, “iç denetçi bu görevlerini,
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim
standartlarına uygun şekilde yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kamu İç Denetim Standartlarını100 belirlemiştir. Standartların
belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki
Uygulama Standartları” esas alınmıştır.
5018 sayılı Kanun ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, iç denetim
birimi başkanı ve iç denetçilerin bu Standartlara uymaları zorunludur.
Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. Nitelik standartları iç denetim
faaliyeti ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, çalışma standartları ise iç denetim
faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesine yöneliktir.
5.3.2.1 Kamu İç Denetim Nitelik Standartları
- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar
İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına
ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin
onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmek zorundadır. İç denetim birimi başkanı, iç denetim
yönergesini dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst yöneticiye onay için sunmak zorundadır.
- Bağımsızlık ve Tarafsızlık
İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız
davranmak zorundadır. İç denetim birimi başkanı, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak
zorundadır. İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının
paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır.
Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim İç denetim birimi başkanı üst yönetici ile doğrudan iletişim ve
etkileşimde olmak zorundadır. İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmak ve her türlü
çıkar çatışmasından kaçınmak zorundadır. Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya
bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. İç denetçiler, daha
önce sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç
100
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denetçinin son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin,
tarafsızlığını bozacağı varsayılır.
- Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat
Görevler yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır. İç denetçiler,
kişisel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahip olmak
zorundadır. İç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin yönetilmesini değerlendirebilecek yeterli
bilgiye sahip olmak zorundadır. Ancak iç denetçilerden esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit
etmek ve soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip olması beklenmez. İç denetçiler, mevcut bilgi,
beceri ve diğer niteliklerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak ve güçlendirmek zorundadır.
- Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İç denetim birimi başkanı, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve
geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. Kalite güvence ve geliştirme programı,
hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermek zorundadır. İç değerlendirmeler; iç denetim faaliyetinin
performansının devamlı izlenmesini, öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya
kurum içinde iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden
geçirmeleri kapsamak zorundadır. Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon
Kurulu (Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine
yaptırılması zorunludur.
5.3.2.2 Kamu İç Denetim Çalışma Standartları
- İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
İç denetim birimi başkanı, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir
tarzda yönetmek zorundadır. İç denetim birimi başkanı, idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetim
faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. İç denetim planı, en az yılda
bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetici ile üst düzey
yöneticiler bu sürece dâhil edilerek görüşleri alınmak zorundadır. İç denetim birimi başkanı, üst düzey
yöneticilerin görüş ve kanaatlerini almak, beklentilerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Ayrıca,
iç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinin
dikkate alınması zorunludur.
İç denetim birimi başkanı, iç denetim faaliyetinin amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ve iç denetim
planının uygulama sonuçlarını üst yönetici ile bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana dönemsel raporlar
halinde sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, kurumsal yönetim sorunlarını ve üst
düzey yöneticiler ve üst yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dâhil
olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır.
- İşin Niteliği
İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli ve risk esaslı bir yaklaşımla, kurumsal yönetim, risk yönetimi
ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.
İç denetim faaliyeti, stratejik ve operasyonel kararların alınması, risk yönetiminin ve kontrolün
gözetimi, idare içinde gerekli etik değerlerin geliştirilmesi, etkili bir kurumsal performans yönetiminin
ve hesap verebilirliğin sağlanması, risk ve kontrol bilgilerinin idarenin ilgili alanlarına iletilmesi, üst
yönetici ve üst düzey yönetim ile iç ve dış denetçilerin faaliyetleri arasında iş birliğinin ve bunlar
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arasında gerekli bilgilerin paylaşımının sağlanması gibi kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirmesi
ve iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır.
İç denetim faaliyeti, mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. programların ve
faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, varlıkların korunması. mevzuat, politika ve prosedürlere ve
sözleşmelere uyum hususlarında idarenin yönetim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin
maruz kaldığı riskleri değerlendirmek zorundadır. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin
kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime danışmanlık hizmeti verirken, “riskleri fiilen yönetmek
suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan” kaçınmalıdır. İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve
verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimini teşvik etmek suretiyle, idarenin etkili kontrollere
sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır.
- Görev Planlaması
İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate
alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır. Plan idarenin stratejilerini,
hedeflerini ve göreve ilişkin riskleri dikkate almalıdır. Bir denetim görevi planlanırken iç denetçiler,
görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları (denetim görevi kayıtlarına erişime
ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dâhil) ve diğer karşılıklı beklentiler konusunda söz
konusu taraflarla yazılı bir anlaşma yapmak zorundadır. İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmalarını
sağlayacak iş programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar.
- Görevin Yürütülmesi
İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek,
değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır. İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev
sonuçlarını, uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak, bu kanaatlere ve görev sonuçlarına
dayanak teşkil eden yeterli, ilgili, güvenilir ve faydalı bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır.
- Sonuçların Raporlanması
İç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır. Raporlar, varılan sonuçlar, uygulanabilir
öneriler ve eylem planlarının yanı sıra görevin hedeflerini ve kapsamı ile iç denetçinin görüş ve
kanaatlerini içermek zorundadır. Bu görüş ve kanaatler, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin
beklentilerini dikkate almak ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmek zorundadır.
Raporların; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ile zamanında sunulması zorunludur.
- İlerlemenin İzlenmesi
İç denetim birimi başkanı, rapor edilen sonuçlara ilişkin alınan tedbirlerin etkili bir şekilde
uyguladığından veya yöneticilerin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin
olmak ve gelişmeleri izlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak zorundadır. İç denetim birimi
başkanı, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin sonuçlarını izlemek
zorundadır.
İç denetim birimi başkanı, üst düzey yöneticinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir artık riski
üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği takdirde, konuyu ilgili yöneticiyle müzakere etmek, artık
riskle ilgili olarak bir mutabakata varılamazsa, çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmek
zorundadır.
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5.3.3

Mali Kontrol Politikasında Merkezi Yönetimin Rolü: Merkezi Uyumlaştırma

5.3.3.1 Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma
KMYK Kanununa göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali yönetim ve kontrol alanında merkezi
uyumlaştırma görevini üstlenerek yöntem ve standartların belirlenmesi, uygulamanın koordinasyonu
ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verilmesinden sorumludur.
Öte yandan (1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin
bölümünün 220/A maddesinin (e) bendinde Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm (KMYD) Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında merkezi uyumlaştırma görevi detaylandırılmıştır.
Buna göre KMYD Genel Müdürlüğü;
- Mali yönetim ve iç kontrol alanında uluslararası genel kabul görmüş standartlarla uyumlu
standart ve yöntemler belirlemek,
- Mali hizmetler uzman yardımcıları özel yarışma sınavları, atama ve yerleştirilme, yetiştirilme,
eğitim ve yeterlik sınavlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Kamu idarelerine eğitim ve rehberlik hizmeti vermek,
- Uygulamaları izlemek, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısından
değerlendirmek,
- Kurumsal ve konsolide raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunmak,
- Mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarının uyumlaştırılması ve bilgi paylaşımına yönelik
yönetim bilgi sistemleri oluşturmak,
- Mali hizmetler birim yöneticilerine ve diğer yönetici ve uzmanlara yönelik düzenli yıllık
bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek,
- Mali saydamlığın sağlanmasına yönelik uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve öneriler
geliştirmek
görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı iç kontrol
alanında standart ve yöntemler belirlemek, geliştirmek ve uyumlaştırmaktan sorumludur. Bu
çerçevede Bakanlık;
a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadığını izler.
b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî karar ve işlemleri ve
bunların kontrol usul ve esaslarını belirler.
c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere rehberlik hizmeti verir.
d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde idarelerle iş birliği yapar,
çalışma toplantıları düzenler.
e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden rapor ve bilgi alarak
sistemlerin işleyişini izler.
f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler.
g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların uygulanması yönünde çalışmalar
yapar.
h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim programları hazırlar.
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Belediyelerin iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iç düzenlemeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
5.3.3.2 İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma
KMYK Kanununa göre, iç denetim alanındaki yöntem ve standartların belirlenmesi, uygulamanın
koordinasyonu ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verilmesi görevi Hazine ve Maliye Bakanlığına
bağlı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDKK) verilmiştir.
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yedi üyeden oluşan İDKK, kamuda iç denetim faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin aşağıdaki görevleri üstlenmiş bulunmaktadır:
a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak
ve geliştirmek.
b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini
geliştirmek.
c) Belediyelerin denetim birimleri ile iş birliğini sağlamak.
d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda
önerilerde bulunmak.
e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için belediyelere
önerilerde bulunmak.
f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.
g) İç denetçiler ile belediye başkanları arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın
giderilmesine yardımcı olmak.
h) Belediyelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık
rapor halinde Hazine ve Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.
i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi
atanıp atanmayacağına karar vermek.
j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.
k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda
değerlendirmek.
5.3.3.3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5018 sayılı Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların
uygulanması ile belediyelerin stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iş
birliğini sağlamaktan sorumludur.
Ayrıca 5393 sayılı Kanuna göre, belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Hazine
ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenmektedir.
(1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinde mahalli idarelerin iş ve
işlemlerine dair mevzuatla (bu kapsamda 5018 sayılı Kanunla) verilen görev ve hizmetleri yapmak,
takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış bulunmaktadır.
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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ayrıca, belediyelerin faaliyet ve performans raporları hakkında
standartları belirlemek, mali raporlarının konsolidasyonu, performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi
ve uygulanması, yıllık eğitimleriyle ilgili doküman ve materyallerin hazırlanması, bütçelerinin kurumsal
kodlarının belirlenmesi konularındaki iş ve işlemleri yürütmek görevlerini üstlenmiştir.
5.3.3.4 İçişleri Bakanlığı
(1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260. maddesinin (a) bendinde İçişleri Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığına belediyelerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve
soruşturma yapmak görevi verilmiştir.
Ayrıca, 276. maddesinde İçişleri Bakanlığında mahalli idareler kontrolörlerinin istihdam edileceği
belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî
işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.
5018 sayılı Kanun İçişleri Bakanlığına belediyelerin mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin özel bir
görev de vermiştir. Kanunun 77. maddesine göre malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı,
yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; ilgili belediye başkanının
talep etmesi veya doğrudan Cumhurbaşkanının onayı üzerine İçişleri Bakanı, yetkili denetim
elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini
mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya
belediye başkanına gönderilir.

5.4

Belediyelerde KİMK Müktesebatının Hayata Geçirilme Düzeyi – Saha Ziyaretleri ve
Çalıştay Sonuçları

5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, meclis tarafından kabul
edilerek yönetmelik çıkarmak belediyenin yetkileri arasında sayılmıştır. Bu yetki, Kanunların çizdiği
sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla belediyelere mali kontrol alanında düzenleme yetkisini de
kapsamaktadır.
5018 sayılı Kanun, belediyelere bu alanda geniş bir yetki alanı bırakmaktadır. Kanunun 55 inci
maddesinde iç kontrol, … idare (belediye) tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca Kanun 11
inci maddesinde belediye başkanına; belediyenin stratejik planının ve bütçesinin kalkınma planı ve
yıllık programlar ile performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve
uygulanması, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
kullanımını sağlaması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, malî yönetim ve kontrol sisteminin
işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi sorumluluğunu vermiştir.

150

Bu hükümlerden hareketle belediyelerin mali ve diğer kontrollerini belirleme konusunda geniş bir
düzenleme yetkisi olduğunu, hatta sorumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Saha ziyaretleri ve çalıştaylar sırasında AB Müktesebatının 32 No’lu Mali Kontrol Faslının KİMK bileşeni
ile bu Bileşen ile bağlantılı olmak üzere merkezi idareler tarafından yürürlüğe konulmuş olan
düzenlemelerin belediyelerdeki yansımaları bu bölümde ele alınmıştır.
Belediyelerde KİMK’in tasarım ve uygulama düzeyi, önceki bölümlerdeki başlıklara sadık kalınarak
(KİMK’in unsurları takip edilerek) aşağıda açıklanmaktadır.
5.4.1

Belediyelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Yapısı ve İşleyişi

Belediyelerde etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin hayata geçirilmesi için öncelikle kurumsal
yapı ile bu yapı içinde yer alan aktörlerin rol ve sorumluluklarının açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir.
Bu yapıda, mali yönetim ve kontrole ilişkin gözetim sorumluluğunun, uygulama sorumluluğunun ve
kontrol sorumluluğunun birbirinden ayrıştırılarak kurgulanması gerekmektedir. Belediyelerin mali
yönetim ve iç kontrol süreçlerinin işleyişi, bu süreçte rol alan aktörler ile bunların görev, yetki ve
sorumlulukları da irdelenerek Müktesebata uyum çerçevesinde aşağıda incelenmiştir.

Şemada belediyelerde KİMK Sisteminin organizasyonel yapısı görülmektedir.
Müktesebata uyum kapsamında düzenlenen 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata göre üst
yönetici sıfatıyla belediye başkanına, belediyenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planı,
yıllık program ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve
uygulanması, belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesinin ve
kullanılmasının sağlanması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi ve malî yönetim ve kontrol
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sisteminin işleyişinin izlenmesi sorumluluğunu vermiş, bu sorumluluğun gereklerini harcama
yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmesi öngörülmüştür.
Harcama birimlerinde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması sorumluluğunu
harcama yetkililerine, bu alanda harcama birimlerine teknik destek ve danışmanlık yapma, ön mali
kontrol ve muhasebe görevleri mali hizmetler/strateji geliştirme birimlerine, belediyenin iç kontrol
sisteminin tasarımı ve uygulanmasının denetimi görevini de iç denetim birimlerine vermiştir.
İç kontrol ve iç denetim alanında merkezi uyumlaştırma görevini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu
Bakanlığa bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu üstlenmiştir.
Aşağıda belediyelerde mali yönetim ve kontrol sürecinde yer alan temel aktörlerin görev, yetki ve
sorumlulukları sahada elde edilen bulgular, Müktesebat, uluslararası standartlar ve mevzuatın
karşılaştırması yapmak suretiyle incelenmiştir.
5.4.1.1 Aktörler, Rol ve Sorumluluklar ve Müktesebata Uyum
5.4.1.1.1 Belediye Başkanı
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒ Üst yönetim, icrai yönetimden bağımsız olup, iç kontrolün geliştirilmesi ve performansına ilişkin
gözetim sağlar. Bu, hizmet birimleri arasında çalışma kurallarının işletilmesi ve iletişim kanallarının
kullanımıyla olur. (AB İç Kontrol Standartları 2 No’lu ilke)
‒ Üst yönetim, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki iç kontrol sorumlulukları nedeniyle birim
yöneticilerini sorumlu ve hesap verebilir kılar. (AB İç Kontrol Standartları 5 No’lu ilke).
‒ Belediye başkanı, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesinden sorumludur. (5018 / 11)
‒ Belediyede, etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma ve işleyişini sağlamak sorumluluğu belediye
başkanına aittir. (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi)
Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde belediye başkanı üst yönetici olarak konumlanmıştır. Müktesebatın da bir gereği olarak,
daha önce belediye başkanlarında bulunan harcama yetkisi (ita amirliği), yönetim sorumluluğunun da bir
sonucu olarak, belediye başkanından alınmış ve hizmet birim amirlerine verilmiş, böylece belediye
başkanları icradan bağımsızlaşarak, uygulama sürecinden gözetim sürecine çekilmiştir.
Öngörülen yapıda belediye başkanı operasyonel süreçlerden uzaklaştırılarak stratejik kararlar alma, hedef
belirleme, bu hedeflerle uyumlu bütçe hazırlama, uygulamayı gözetme, rapor alma, yeniden
talimatlandırma, tedbir alma ve benzeri rolleri üstlenmesi ve sonuçlar üzerinden kamuoyuna ve dış yetkili
mercilere hesap vermesi öngörülmektedir.
Uygulamada belediye başkanlarının bu yapıya uygun hareket ettikleri, örneğin ihale onaylarını,
sözleşmeleri, harcama talimatlarını ve ödeme emirleri ile muhasebe işlemlerini imzalamadıkları
görülmüştür. Bu karar ve işlemleri imzalamamış olması belediye başkanının hesap verme sorumluluğunu
ortadan kaldırmayacaktır. Bu karar ve işlemler üzerinden de hesap verme sorumluluğu devam eden
belediye başkanının iyi tasarlanmış ve işleyen bir iç kontrol sisteminden güvence alması gerekmektedir.
Belediye başkanının harcama sürecinden çekilmesi, belediyenin denetim ve kontrol birimlerinin
işlevselliğini artırmıştır. Belediye başkanının imzası ya da onayı ile tamamlanan bir işlemin yine belediye
başkanına bağlı kontrol ve denetim birimleri tarafından kontrol edilmesi veya denetlenmesi çelişkisi
152

ortadan kalkmıştır. Belediye bünyesindeki kontrol ve denetim mekanizmaları belediye başkanını da kontrol
eden ve denetleyen bir yapı olmaktan çıkarak raporlamalarıyla belediye başkanına güvence veren bir
yapıya dönüşmüştür.
Unutmamak gerekir ki, belediye başkanının yazılı ya da sözlü talimatlarla operasyonel süreçlere müdahale
etmekten kaçındığı ve yönetim sorumluluğunu birim yöneticilerine bıraktığı ölçüde belediyenin iç kontrol
ve denetim mekanizmalarının etkinliği de artacaktır.
Belediye başkanı, faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütüldüğüne ve mali ve mali
olmayan bilgilerin tam ve doğru olduğuna ilişkin yeterli güvenceyi etkin bir iç kontrol sistemini tesis ederek
ve işleyişini gözeterek sağlayacaktır.
Birim yöneticilerinin imzalayıp sundukları faaliyet raporları ve iç kontrol güvence beyanı, mali hizmetler
biriminin iç kontrol ve ön mali kontrol bildirimleri ve iç denetim raporları bu amaca hizmet etmek için
tasarlanmış araçlardır.
Bu konuda bir diğer önemli husus ise belediye başkanlarının mali yönetim ve kontrol alanını (planlama,
programlama, bütçe, harcama yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi, iç ve dış denetim, vb.) etkin bir şekilde
yönetmek için ihtiyaç duydukları temel bilgi ve becerilere hızlı ve kolayca erişememeleridir. Çoğunlukla
farklı uzmanlık ve deneyimden gelen belediye başkanlarının bu konuları öğrenme ve tam olarak hâkim olma
süreci zaman almaktadır. Bu durum yönetim sorumluluğunun gelişmesini de olumsuz etkilemekte;
belediye başkanlarının, mali yönetim sisteminin sunmuş olduğu gözetim ve hesap verme süreçlerini
kullanmak yerine, yetki devirlerinden kaçınarak, her süreci imzalamak veya onaylamak suretiyle sürece
hakim olmaya çalıştıkları gözlenmektedir.
Bu nedenle, göreve başlamalarını takip eden kısa bir süre içerisinde ve daha sonra dönemsel olarak
belediye başkanlarına yönelik mali yönetim ve kontrol alanında bilgilendirme ve farkındalık seminerleri
düzenlenmesine yönelik programlar geliştirilmelidir. Bu konuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar ve Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliği önem kazanmaktadır.
Belediye başkanları ve hatta diğer yöneticiler için bir Mali Yönetim ve Kontrol El Kitabı hazırlanması da etkili
bir yöntem olacaktır.
5.4.1.1.2 Mali Hizmetler / Strateji Geliştirme Birimi
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒ Her bir Genel Direktör, iç kontrolün geliştirilmesi ve performansından sorumludur. Bu görevin
icrasında, kendilerine risk yönetimi ve iç kontrolden sorumlu Direktör destek olur.(Avrupa Komisyonu
İç Kontrol Çerçevesi İlke 2)
‒ Genel Direktör, risk yönetimi ve iç kontrolden sorumlu olan Direktörün desteği ile Genel Direktörlüğün
iç kontrol sisteminin işleyişine yönelik değerlendirmelerin sonuçlarını dikkate alır. Genel Direktör, risk
yönetimi ve iç kontrolden sorumlu Direktörün desteğiyle düzeltici aksiyonların zamanında alınmasına
ve uygulanmasına ilişkin gözetimi gerçekleştirip, sorumluluğu üstlenir. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol
Çerçevesi İlke 17)
‒ Belediyelerde, stratejik plan, performans programı ve bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporu hazırlama,
iç kontrol çalışmalarını koordine etme, belediye başkanı ve diğer yöneticilere mali danışmanlık yapma
görevlerini yürütmek üzere mali hizmetler birimleri oluşturulur (5018/60)
‒ Mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman ve yardımcısı çalıştırılabilir (5018/60)
Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
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Belediyelerde belediye başkanına, üst yönetime ve birim yöneticilerine mali yönetim ve kontrol alanında
danışmanlık yapmak ve aynı zamanda ön mali kontrol görevini yürütmek üzere Norm Kadro Esasları
Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda birimler oluşturulmuştur. Ancak, bu birimlerinin oluşturulmasında
bir standart olmadığı görülmüştür. Bazı belediyelerde Mali Hizmetler Birimi şeklinde, bazı belediyelerde
Strateji Geliştirme Birimi şeklinde, bazı belediyelerde ise her ikisi birden kurulduğu görülmüştür.
Her iki birimin de kurulduğu belediyelerde, mali hizmetler biriminin ödeme ve muhasebe işlemlerinin
yoğunluğu nedeniyle ikili yapılanmaya gittiklerini, kurumsal gelişime ilişkin görevlerin sonradan oluşturulan
strateji geliştirme birimlerine verilerek bu alanda ilerleme kaydedebildiklerini raporlamışlardır.
Gerçekten de, özellikle büyükşehir belediyelerinde ve belli ölçeğin üzerindeki belediyelerde, gelir
işlemlerini de üstlenen mali hizmetler biriminin bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama fonksiyonlarına
odaklandıkları, stratejik planlama, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol gibi kurumsal gelişime ilişkin
fonksiyonlarına yeterince zaman ayıramadıkları gözlemlenmiştir.
O nedenle, büyükşehir belediyeleri ile gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsili görevinin de mali hizmetler
birimlerine verildiği belediyelerde ayrı bir strateji geliştirme biriminin oluşturularak kurumsal yönetim
kapsamındaki görevlerin bu birime verilmesi önerilmektedir.
5018 sayılı Kanun ve 5436 sayılı Kanunda mali hizmetler birimlerine verilen görevler toplam 41 fıkrada
sayılmıştır. Bu görevlerin hemen hepsi ileri düzeyde mesleki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu nedenle
Kanunda, bu birimler için mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılığı kadroları ihdas edilmiş, bu kadrolara
atanmak için KPSS sonrası merkezi sınav, mülakat, tez hazırlama, üç yıllık yetişme dönemi sonrasında
yeterlik sınavı ve en az 70 yabancı dil puanına sahip olmak gibi şartlar getirilmiştir. Bununla birlikte,
belediyelerde mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı istihdamının oldukça sınırlı düzeyde kaldığı
gözlenmiştir.
Belediyelerin mali hizmetler birimlerinde, istihdam edilen mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı sayısı
artırılmalı, mevcut personelin mesleki niteliğini artırmaya yönelik eğitim programları geliştirilmelidir.
5.4.1.1.3 Harcama Yetkilisi
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒ Her bir Genel Direktör, iç kontrolün geliştirilmesi ve performansından sorumludur. Bu görevin
icrasında, kendilerine risk yönetimi ve iç kontrolden sorumlu Direktör destek olur. (AB İç Kontrol
Standartları 2 Nolu ilke)
‒ Her bir Genel Direktör, kaynakların uygun şekilde tahsisi, amaçlandığı şekilde ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığı ve yürürlükteki kontrol prosedürlerinin yeterliliğine ilişkin Güvence
Beyanı imzalar. Bu beyanda, hazırladığı faaliyet raporundaki bilgilerin tamlığı ve güvenilirliğine dair
sorumluluk üstenmiş olur. (AB İç Kontrol Standartları 2 Nolu ilke)
‒ Harcama yetkilisi; sağlam mali yönetim ilkelerini uygulamaktan ve hukuka uygunluğu sağlamaktan,
uygun organizasyonel yapıyı ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktan, her işlem için en azından bir işlem
öncesi kontrol yapılmasını sağlamaktan, tamamlanmış olan işlemleri doğrulamak için işlem sonrası
kontrolleri devreye sokmaktan sorumludur (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md: 64-65).
‒ Görevlerine başlamadan önce harcama yetkililerinin, görev ve sorumlulukları ile bütçenin
uygulanmasına ilişkin özel kurslar tamamları gerekmektedir. (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md: 6465).
‒ Harcama yetkilisine yeterli nitelik ve sayıda yardımcı personel görevlendirilir(Avrupa Komisyonu Mali
Tüzük Md: 64-65).
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Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde
yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. (5018/32)
Harcama yetkilileri, 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 içerecek şekilde birim faaliyet raporu hazırlayıp üst yöneticiye
sunarlar. (5018/41)
Harcama yetkilisi, faaliyet raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, iç kontrol sisteminin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını açıklayan
güvence beyanını imzalar ve belediye başkanına sunar. (Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik md 19
EK 3)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Müktesebatın yönetim sorumluluğu ilkesi gereği, belediyelerde her bir hizmet birimi harcama birimi olarak
belirlenmiş, bu birimlere bütçeyle ödenek tahsis edilmiş, yöneticileri ise (büyükşehir belediyelerinde daire
başkanı, diğerlerinde müdür) harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Böylece, birim yöneticileri hem birim
faaliyetlerinden hem de biriminin mali yönetiminden yetkili ve sorumlu olmuştur. Bu yapı, birim
yöneticilerinin hesap verme sorumluğunu üstlenmeleri için uygun ortam hazırlamıştır. Buna göre, birim
yöneticileri, harcama yetkilisi sıfatıyla harcama talimatı verme, ihale ve muayene komisyonu oluşturma,
harcamanın gerektirdiği iş ve işleri yürütmek üzere gerçekleştirme görevlisi tayin etme, gerçekleşen
giderler için ödeme talimatı verme yetki ve sorumluluğunu üstlenmiştir.
Bu kurgunun belediyelerde büyük ölçüde uygulandığı görülmüştür. Bununla birlikte bazı belediyelerde,
yatırım harcamalarının fen işleri birimi aracılığıyla, cari harcamaların ise destek hizmetleri birimi aracılığıyla
gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Mevzuatın istisnai olarak izin verdiği bu yönteme, daha çok, hizmet
birimlerinde mali işlemleri yürütecek yeterli nitelik ve sayıda personel bulunmadığından başvurulduğu
anlaşılmıştır.
Küçük ölçekli belediyelerin her hizmet biriminde mali yönetim ve kontrol alanında yetişmiş personel
istihdam edilmesi ekonomik olmayacağından, harcama yetkisi ilgili birimin yöneticisinin uhdesinde kalmak
koşuluyla, fen işleri ve destek hizmetleri birimlerinden destek alınması uygun bir yaklaşım olabilir.
Ancak büyükşehir belediyelerin ve belli ölçeğin üstündeki belediyelerin hizmet birimlerinde mali işlem
süreçlerini yürütecek nitelik ve sayıda personel bulundurulması, mevcut personel arasından yeterli sayıda
görevli belirlenerek bu alanda eğitim süreçlerine dahil edilmesi, bu suretle birim yöneticilerinin yönetim
sorumluluklarını tesisi edilerek hesap verebilir bir konum kazanmalarının sağlanması önem arz etmektedir.
Aksi uygulama, hem Müktesebatın hem de Müktesebat ile uyumlu mevzuatın belediyelerde yerleşmesini
geciktirmektedir.
Belediyelerin harcama yetkilileri yıl sonlarında faaliyet raporları düzenlemekte, bu raporlara iç kontrol
güvence beyanlarını da imzalayarak eklemektedirler. Ancak, uygulamada birim faaliyet raporlarının
çoğunlukla idare faaliyet raporunun konsolide edilmesi için hazırlanan bir doküman olarak kullanıldığı
gözlenmiştir. Oysa, birim faaliyet raporları hem Müktesebat hem de mevzuatta birim yöneticisinin belediye
başkanına yıllık hesap verme aracı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, birim faaliyet raporlarının bir hesap
verme/hesap sorma fonksiyonunu yerine getirecek bir yöntemle belediye başkanına sunulması
gerekmektedir. Bu ortamın sağlanması sorumluluğunu mali hizmetler birimi yöneticisi üstlenmelidir.

155

Hem Müktesebat hem de bununla uyumlu mevzuat harcama yetkililerini mali yönetim ve iç kontrol
sürecinin odağına yerleştirmiştir. Bu görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için planlama,
programlama, bütçeleme, harcama, iç kontrol, ön mali kontrol ve risk yönetimi, raporlama ve hesap verme,
iç ve dış denetim konularında temel düzey bilgilerinin olması gerekmektedir. Ancak, uzmanlık ve alan
bilgileri farklı olan harcama birimi yöneticilerinin bu bilgileri edinebilmeleri için belediyelerde geliştirilmiş
ve uygulanan bir program bulunmamaktadır. Bu durum, belediyeyi özellikle mali nitelikteki risklere karşı
açık hale getirmektedir. Bu nedenle harcama birimi yöneticilerinin bu bilgileri göreve başlamalarını takip
eden kısa bir süre içerisinde edinebilmelerini garanti altına alan bir yöntem geliştirilmeli ve yürürlüğe
konulmalıdır. Bu hususta da mali hizmetler birimi sorumluluk üstlenmelidir.
5.4.1.1.4 Gerçekleştirme Görevlileri
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒ Harcama yetkilisine yeterli nitelik ve sayıda yardımcı personel görevlendirilir(Avrupa Komisyonu Mali
Tüzük Md: 64-65).
‒ Harcama yetkilisinin harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim
almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması
görevlerini yürütmek üzere gerçekleştirme görevlileri görevlendirilir. (5018/33)
‒ Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın üst kademe yöneticileri
arasından bir veya daha fazlasını, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir.(5018/33)
Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde harcamalar gerçekleştirme görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ödeme emirleri,
harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinden biri tarafından düzenlenmekte
ve “kontrol edilmiştir ve uygun görülmüştür” şerhi konularak imzalanmaktadır.
Harcama yetkililerinin tüm harcama sürecini ve her bir mali işlemi bizzat inceleyerek doğrulamaları
mümkün değildir. Tüm harcama sürecini yönlendirecek ve sürecin uygunluğu ve etkinliği hususunda
harcama yetkilisine güvence verecek kişiyi görevlendirmesi gerekmektedir. Görevlendirilecek bu kişinin,
mevzuatta da öngörüldüğü üzere, harcama yetkilisinin yardımcısı veya yardımcısı yoksa hiyerarşik olarak
harcama yetkilisine en yakın kademeden biri olması gerekmektedir.
Ancak bazı belediyelerde, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli personelin daha alt hiyerarşik
kademelerden seçildiği görülmüştür. Daha alt kademedeki görevlinin süreci yönetmekteki etkinliği zayıf
olacağından, harcama yetkilisine verdiği güvence de aynı derecede zayıf olacaktır.
Harcama birimlerinde yapılan mali işlemler ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ve imzalanması ile sınırlı
değildir. Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması süreçleri de harcama
birimlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
Buna karşılık birçok belediyenin harcama birimlerinde harcama yetkilisine destek olacak, mali yönetim ve
kontrol ile ilgili bilgilerle donatılmış bir idari kapasitenin bulunmadığı tespit edilmiş, bu nedenle bu
belediyelerin giderleri gerçekleştirme sorumluluklarını belediyenin fen işleri ya da destek hizmetleri
birimleri aracılığıyla yürütme yoluna başvurdukları gözlenmiştir. Bu durum belediye birimlerinde yönetim
sorumluluğunun gelişmesini geciktiren bir diğer unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bu nedenle, büyükşehir belediyelerinin birimleri ile diğer belediyelerde belli ölçeğin üstündeki harcama
birimlerinde, mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarında mali hizmetler birimi ile iş birliği içerisinde
çalışacak bir idari kapasite (alt birim/personel) oluşturulması önem arz etmektedir.
5.4.1.1.5 Muhasebe Yetkilileri
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒ Her kurum, ödemelerin uygun bir şekilde yapılması, gelirin tahsil edilmesi ve alacak olarak belirlenen
tutarların geri alınması, hesapların tutulması, hazırlanması ve sunulması, muhasebe usullerinin ve
hesap planının belirlenmesi görevlerini yürütmek üzere bir muhasebe görevlisi görevlendirir.(Avrupa
Komisyonu Mali Tüzük Md: 64-65).
‒

Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak
meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.
Muhasebe yetkilisi, gelirlerin ve alacakların tahsili; ödeme emirleri karşılığında ödeme yapılması; para
ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ve ilgililere gönderilmesi; tüm
mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve tutulması; bunlara ilişkin olarak uygun, saydam ve erişilebilir
şekilde raporlar hazırlanmasından sorumludur (5018/61-62).

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde muhasebe fonksiyonu mali hizmetler/strateji geliştirme birimleri bünyesinde, bir alt birimde,
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhasebe yetkilisi sertifikası verilmiş personel tarafından
yürütülmektedir.
Ancak, birçok belediyede, ayrı bir muhasebe servisi bulunmakla birlikte, muhasebe yetkililiği görevinin mali
hizmetler/strateji geliştirme birimi yöneticisi tarafından yerine getirildiği görülmüştür. Bu durumun, başka
sertifikalı muhasebe yetkilisi olmadığından kaynaklandığı bildirilmiştir.
Mali hizmetler/strateji geliştirme birim yöneticiliği ile muhasebe yetkililiği görevinin aynı kişide birleşmesi
görevler ayrılığı ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Mali hizmetler birim yöneticisi aynı zamanda kendi biriminin
harcama etkilisi olduğundan, harcama talimatı ve ödeme talimatı verme ve aynı zamanda bu harcamalara
ilişkin muhasebe kayıtlarını yapma görevlerinin bir kişide birleşmesini yasaklayan görevler ayrılığı ilkesine
aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan, mali hizmetler birimi yöneticisinin muhasebe yetkilisi olması
durumunda, muhasebe işlemleri üzerinde hiyerarşik kontrol de ortadan kalkmaktadır.
Bu nedenlerle, muhasebe yetkililiği görevini alt birim yöneticisi tarafından üstlenilmesi, bu birimin
yöneticisinin ise muhasebe yetkililiği sertifikası almasının teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

5.4.1.2 Belediyelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin İşleyişi ve Müktesebata Uyum
5.4.1.2.1 Ön Mali Kontrol
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat

‒

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.
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Bu tür kontroller, riske göre bir örneklem temelinde düzenlenebilir. (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük
md.60-66)
‒

İhale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, belediyenin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve
sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç
milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen
diğer mali karar ve işlemler de belediye başkanının onayı ile ön mali kontrole tabi tutulabilir.

‒

Harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirdiği gerçekleştirme görevlisi,
ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapar.

‒

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. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama
yetkilisi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla belediye
başkanına bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

‒

Ön mali kontroller sonucunda verilen görüş, danışma ve önleyici mahiyette olup, mali karar ve
işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

‒

Mali hizmetler birim yöneticisi ön mali kontrol yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla, yazılı
olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. (5018/58 İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar)

‒

İşlem öncesi ve sonrası kontrol sorumlusu personelin özel bir mesleki standart koduna riayet eden
mesleki becerilere sahip olması gerekmektedir(Mali Tüzük Md: 66).
Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Ön mali kontrol, hem AB düzenlemelerinde, hem de mevzuatımızda harcama yetkilisine güvence vermek
üzere önleyici bir danışmanlık fonksiyonu olarak tanımlanmıştır.
Mevzuatımızda ön mali kontrol, harcama biriminde yapılan ön mali kontrol ve mali hizmetler biriminde
yapılan ön mali kontrol olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
Belediyelerin mali hizmetle birimlerinde genellikle ön mali kontrol işlemi yapılmaktadır. Saha ziyaretlerinde
görüşülen, kısmen küçük ölçekli iki belediyenin mali hizmetler birimlerinde ön mali kontrol işlemi
yapılmadığı bildirilmiştir.
Harcama birimlerinde ödeme emirleri, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleştirme
görevlileri tarafından kontrol edilmekte ve belge üzerine “kontrol edilmiştir ve uygun görülmüştür” şerhi
konularak imzalanmaktadır. Harcama yetkilisi bu şerhten güvence alarak ödeme emri talimatı vermektedir.
Mali karar ve işlemlerin çeşitliliği de dikkate alındığında, bu şerhi koyacak olan gerçekleştirme görevlisinin
bütçe ve harcama mevzuatı konusunda bilgi sahibi olması gereği açıktır. Buna karşılık belediyelerde
gerçekleştirme görevlilerine yönelik tanımlanmış bir eğitim programının bulunmadığı gözlenmiştir.
Birçok belediyede, harcama birimlerinde mali karar ve işlemlerin kontrolüne ilişkin kontrol listelerinin
geliştirilmediği gözlenmiştir. Bu eksiklik harcama yetkilisine verilen güvenceyi zayıflatmakta, nelerin
kontrol edilip edilmediği hususunda bilgi içermemektedir. Her bir mali karar ve işlem için bir kontrol
listesinin oluşturulması ve kontrol sonuçlarının bu listede işaretlenerek harcama yetkilisine sunulması
harcama yetkilisine verilen güvenceyi artıracaktır. Bu kontrol listelerinin geliştirilmesinde mali hizmetler
birimi harcama birimlerine destek olmalıdır.
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Harcama birimlerinde süreç kontrollerinin de yapılması gerekmektedir. Harcama sürecindeki her bir
işlemin, önceki işlemler doğrulandıktan sonra yapılması gerekmektedir. Kontrol listelerinin bulunmaması
süreç kontrollerinin etkinliğini de olumsuz etkilemektedir.
Belediyelerin mali hizmetler biriminde ön mali kontrol ise mali hizmetler birim yöneticisi tarafından
yapılmaktadır. Ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemler harcama yetkilisi tarafından mali hizmetler
birimine gönderilmektedir. Mali hizmetler birim yöneticisi, mali karar ve işlemlerin ilgili mevzuatına,
bütçesine, tertibine uygunluğu yönünden kontrol etmekte, uygun görmediklerini gerekçesiyle birlikte ilgili
harcama yetkilisine geri göndermektedir.
Mali hizmetler birimi yöneticisinin görüşü danışmanlık niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Harcama yetkilisi,
ön mali kontrol görüşünü dikkate alarak harcama sürecini devam ettirmekte veya sonlandırmakta
serbesttir.
Bazı belediyelerde, herhangi bir risk analizi yapılmaksızın tüm mali karar ve işlemler ön mali kontrol için
mali hizmetler birimine gönderilmektedir. Bu durum, sınırlı insan kaynağı ile çalışan bu birimlerde en
önemli olan ile en önemsiz olan mali işleme aynı derecede zaman ayırılması sonucunu doğurduğundan ön
mali kontrolün etkinliğini zayıflatmaktadır. Bazı belediyelerde ise, sadece usul ve esaslarda belirtilen
zorunlu mali işlemler ön mali kontrol için mali hizmetler birimine gönderilmektedir. Bu durumda ise
kurumsal özelliklerden kaynaklanabilecek mali işlem risklerini göz ardı edilmektedir. O nedenle, gerekli risk
analizleri yapılarak, mali hizmetler birimindeki insan kaynağı ile uyumlu bir şekilde önemli işlemlerin ön
mali kontrole tabi tutulması yönünde uygulama yapılması önem arz etmektedir.
Belediyelerde karşılaşılan diğer önemli bir sorun, ön mali kontrol işleminin harcama sürecinin son
aşamasında yapılmasıdır. Bu aşama çoğu zaman kontrol sırasında tespit edilen hata veya eksikliğin
telafisinin mümkün olmadığı bir aşama olmaktadır. Oysa Müktesebat ve bununla uyumlu mevzuat ön mali
kontrol işleminin önleyici/düzeltici niteliğine vurgu yapmaktadır. Bir işlemin harcama yetkilisinin
imzasından sonra kontrol edilmesi, ön mali kontrolün danışmanlık ve önleyici niteliğini ortadan
kaldırmaktadır. Harcama yetkilisi bu aşamada süreci durdurmakta zorlandığından olumsuz olan ön mali
kontrol görüşünün değiştirilmesi yönünde baskı oluşturma eğilimine girebilmektedir. Öte yandan mali
hizmetler birimi yöneticisi de neredeyse tamamlanmış bir süreci durduran veya kesintiye uğratan biri
olmanın olumsuz baskısı altında görüşünü oluşturmaktadır. Tüm bu süreç, mali yönetim ve kontrolün en
önemli bir unsuru olan ön mali kontrol sürecini olumsuz etkilemektedir.
Bu olumsuz işleyişi ortadan kaldırmak veya hafifletmek amacıyla, ön mali kontrolün, mali işlemin
süreçlerine yayılması, diğer bir ifadeyle, harcama süreci alt süreçlere ayrılarak her bir önemli alt süreç için
ayrı bir ön mali kontrol tanımlanması uygun olacaktır. Böylece, harcama yetkilisi her bir önemli aşamada
ön mali kontrol görüşü alıp varsa hata ya da eksikliğin giderilmesini sağladıktan sonra bir sonraki aşamaya
geçilmesi talimatını verebilecektir.
Birçok belediyede, harcama birimlerinin aksine, mali hizmetler birimlerinde ön mali kontrole dayanak
oluşturmak üzere kontrol listelerinin geliştirildiği görülmüştür. Bununla birlikte, bazı belediyelerde bu
kontrol listelerinin güncel olmadığı bildirilmiştir. Esasen kontrol listelerinin mali süreçler çıkarılarak bu
süreçlerde ortaya çıkan kontrol noktalarına dayandırılması gerekmektedir. Mevzuat değişikliği olduğu
dönemlerde ve aynı zamanda en az yılda bir kez güncellenmeli, mali hizmetler birim yöneticisi tarafından
yeniden onaylanarak uygulamaya konulmalıdır. Bu suretle geliştirilen kontrol listeleri harcama birimleri ile
de paylaşılmalıdır. Kontrol listelerinde yer alan hususların asgari kontrol gerekliliklerini gösterdiği, bu
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listede yer almayan hususlarda kontrol yapılmasını sınırlamadığı ön mali kontrol yönergelerinde
belirtilmelidir.
Diğer bir husus, ön mali kontrol sürecinde yer alanların mesleki yetkinliğidir. Avrupa Komisyonu Mali
Tüzüğünde ön mali kontrol yapan personelin özel bir mesleki standart koduna riayet eden mesleki
becerilere sahip olmasını öngörmektedir. Mevzuatımızda bu yönde bir tanımlamaya gidilmemiş olmakla
birlikte, belediyelerin mali hizmetler birimlerinde, mesleğe giriş, yetişme ve yeterlik süreçleri özel bir
yönetmelikle düzenlenen mali hizmetler uzmanlarının çalıştırmasını öngörmüştür. Buna karşın,
belediyelerde çok sınırlı sayıda mali hizmetler uzmanı istihdam edildiği görülmüştür. Bu durumda,
belediyelerin bir yandan uzman istihdamını artırmaları, diğer yandan halihazırda ön mali kontrol sürecinde
görev yapan personele yönelik eğitim ihtiyacını (hangi konularda, hangi yöntemle, hangi sıklıkta, ne kadar
süreyle sorularına cevap verecek şekilde) tanımlamalı ve uygulamalıdır.
Müktesebatta yer alan işlem sonrası (ex-post) kontroller mevzuatımızda yer almadığından belediyelerde
de uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, belediye başkanının ihtiyaç duyması halinde; risk analizlerine
dayandırılarak belirli tutarları aşan işlemler ile belli bir oranda örneklemden elde edilen işlemler üzerinde
ödeme sonrası kontrollerin yapılmasına ilişkin iç düzenlemeler yapılabilecektir. Bu yöndeki bir uygulama
belediyeyi dış denetime karşı daha fazla koruyacaktır.

5.4.1.2.2 Görevler Ayrılığı
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat

‒

Harcama yetkisi ile muhasebe yetkisi bir kişide birleşemez. Belirli bir işlemin kontrolü görevi o işlemi
başlatanlar dışındaki personel tarafından gerçekleştirilir,
kontrolü gerçekleştiren personel,
operasyonu başlatan personelin astı olamaz. (Mali Tüzük Md: 64-65).

‒

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî
kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar (5018/60)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde harcama yetkisinin hizmet birim yöneticileri tarafından, muhasebe yetkisinin ise mali
hizmetler birimi tarafından yürütüldüğü görülmüştür. Bu açıdan Müktesebatın ve mevzuatın öngördüğü
birinci görevler ayrılığı kuralı işlemektedir.
Belediyelerin muhasebe yetkililiği görevinin mali hizmetler birim yöneticisi tarafından üstlenildiği
durumlarda (yaygın bir uygulama) mali hizmetler biriminin harcamaları ile sınırlı olmak üzere görevler
ayrılığı ilkesinin ihlal edildiği durumlara rastlanılmıştır. Bazı belediyelerde mali hizmetler birim yöneticisi
harcama yetkisini astlarına devrederek bu çatışmayı önlediği görülmüştür.
Mali hizmetler birimi bünyesindeki muhasebe birimine muhasebe yetkilisi sertifikası sahibi kimselerin
atanmasıyla bu uyumsuzluk riski ortadan kalkmış olacaktır.

5.4.1.2.3 Çıkar Çatışması
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
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‒

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).

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Çıkar çatışması Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğünde açıklanmaktadır. Buna göre, bir çıkarı (aile, politik
bağlantı, uyruksal bağlantı, ekonomik çıkar, vb.) içeren nedenlerden dolayı mali bir aktörün görevini tarafsız
ve nesnel bir şekilde yerine getirmesini tehlikeye sokan durumlar çıkar çatışması olarak
değerlendirilmektedir.
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.
5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta mali yönetim ve kontrol süreçlerinde çıkar çatışmasına ilişkin bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından yayımlanan Kamu İç Denetim Standartlarında, iç denetçilerin denetim görevini yürüttükleri
sırada çıkar çatışmasını dikkate almalarını öngörmektedir.
Mevzuatımızda çıkar çatışmasına ilişkin örneklere ihale ve personel alım prosedürlerinde rastlanmaktadır.
İhale komisyonu üyeleri ile sınav komisyonu üyelerinin istekli ya da adaylar arasında belli dereceye kadar
hısımlıklarda komisyon üyeliğinden çekilmeleri öngörülmektedir.
Çıkar çatışması, yerel memurlar ile yerel vatandaşlara hizmet sunan belediyeler için daha fazla önem arz
etmektedir. Bu nedenle, özellikle hassas pozisyonda (satın alma, gelir, muayene ve kabul, ruhsat verme vb)
görev yapan personelin karşılaşabileceği çıkar çatışması hallerinin tanımlanarak, bu durumlarla
karşılaşıldığı durumlarda takip edilecek yöntem iç düzenlemelerle açıklanmalıdır.

5.4.1.3 Belediyelerde İç Kontrol Sisteminin İşleyişi ve Müktesebata Uyum
Önceki bölümlerde ortaya konulduğu üzere, Avrupa Birliğinin geliştirdiği KİMK Modelinde kamu iç
kontrol sisteminin özel bir yer tuttuğu görülmektedir. KİMK kitapçığı iç kontrol alanında genel kabul
görmüş uluslararası standart olarak COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi ile INTOSAI Kamu Kesimi İç
Kontrol Standartları Rehberini tavsiye etmektedir. Nitekim Komisyon da bu iki dokümanı referans
alarak Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesini oluşturmuştur.
Müktesebata ve onun referans gösterdiği çerçevelerle uyumlu bir şekilde hazırlanan 5018 sayılı
Kanunun Beşinci Kısmı iç kontrole ilişkin hükümlere ayrılmıştır. Belediyeleri de kapsayan bu
hükümlerin verdiği yetkilere dayanılarak 2007 yılında Kamu İç Kontrol Standartları, 2009 yılında Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, 2014 yılında da Kamu İç Kontrol Rehberi
yayımlanarak kamu idarelerinin kullanımına sunulmuştur.
Bu bölümde, hem Müktesebat, hem uluslararası standartlar hem de ulusal mevzuat esas alınarak
belediyelerdeki iç kontrol çalışmaları değerlendirilmiştir.
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5.4.1.3.1 Etik Değerler ve Dürüstlük
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat

‒

Tüm yönetim kademeleri, talimat, eylem ve davranışlarında dürüstlük ve etik değerlere önem verirler.
Dürüstlük ve etik değerlere ilişkin beklentiler organizasyonun davranış kuralları (standartları) içinde
tanımlanır, hem personel hem de ilişkili kurumlar, dış hizmet sağlayıcılar ve faydalanıcılar tarafından
anlaşılır. Personelin, davranış standartlarına uyumunu değerlendirildiği ve sapmalara karşı gerekli
tedbirlerin alındığı süreçler mevcuttur. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke 1)

‒

Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.(1 No’lu Kamu
İç Kontrol Standardı)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde kurumsal düzeyde personel davranış kurallarını içeren düzenlemelere rastlanmamıştır. Daha
çok Etik Kurulu tarafından yayımlanan mevzuatın takip edildiği görülmüştür.
Oysa hem Müktesebat hem de bununla uyumlu iç kontrol mevzuatı her belediyenin kurumsal personel
davranış kurallarını ve bu kuralların uygulanma süreçlerini açıklamasını öngörmektedir.
Her belediyenin ulusal mevzuatı da gözeterek, benimsediği etik ilkeleri ve personel davranış kurallarını, bu
kuralların ne suretle personel tarafından bilinmesinin ve benimsenmesinin sağlanacağını, aykırılıkların
hangi araç ve yöntemlerle bildirileceğini ve sonuçlandırılacağını açıklayan bir iç düzenlemeye sahip olması
önem arz etmektedir.

5.4.1.3.2 Organizasyon Yapısı ve Görevler
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat

‒

Genel Direktörlük, Direktörlükler ve Birimlerin, örgüt hiyerarşisinde, en tepeden, en alt seviyedeki
personele tevdi edilen görev ve amaçlara kadar tüm katmanlar ile uyumlu ve güncel görevleri
bulunmaktadır. Genel Direktörlüğün hedefleri açıkça ve net bir şekilde belirlenir ve güncellenir.
Hedefler, Genel Direktörlük seviyesinden alttaki çeşitli seviyelere kadar hiyerarşik olarak filtrelenir, ilgili
yönetici ve personele iletilir ve ilgili yönetici ve personelce anlaşılır. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol
Çerçevesi)

‒

Birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede
uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.(2 No’lu Kamu İç Kontrol Standardı)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerin teşkilatlanmasına ilişkin hususlar 5393 sayılı Belediye Kanununda ve Norm Kadro
Yönetmeliğinde açıklanmaktadır. Ancak bu düzenlemelerde belediye birimlerinin görevleri açıkça
belirtilmektedir.
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Uygulamada belediye birimlerinin görev tanımları çoğu zaman belediye meclisleri tarafından onaylanarak
yürürlüğe konulan yönetmeliklerle düzenlendiği görülmüştür. Bu yönüyle Müktesebatın ve bununla
uyumlu mevzuatın gereklerinin belediyelerde karşılandığı değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, birim görev tanımlarının yıllık birim iş plan ya da programları ile desteklenmediği
görülmüştür. Birim faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programlarına uyumuna ve aynı zamanda
hesap verebilirliğe katkı sağlayacak olan yıllık birim iş planlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Birçok belediyede personel görev tanımlarının da belirli bir formatta yazılı hale getirildiği görülmüştür.
Ancak bu personel görev tanımlarının daha çok unvan bazlı yapıldığı; aynı unvana sahip personelin hangi
birimde çalışıyor olursa olsun aynı görev tanımına sahip olduğu bildirilmiştir.
İş bazlı personel görev tanımlarının tüm belediyelerde yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

5.4.1.3.3 Personelin Yeterliliği ve Performansı
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat

‒

Genel Direktörler hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli personel yetkinliklerini tanımlar, bunları
Komisyon genelinde periyodik olarak değerlendirir ve gerekli durumlarda eksiklik ve zafiyetlere yönelik
eylem alır. Genel Direktörler, yeterli sayıda ve yetkin personelin kazandırılması, geliştirilmesi ve elde
tutulması için ihtiyaç duyulan eğitim ve koçluğu sağlar. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi 4 No’lu
İlke)

‒

İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Personelin yeterliliği ve
performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme
sonuçları personel ile görüşülmelidir. (3 No’lu Kamu İç Kontrol Standardı)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde mali yönetim ve kontrol sürecinde görev alan iç denetçiler, mali hizmetler uzmanı ve
muhasebe yetkilileri için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulanan mesleki eğitim ve
sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Bunlar dışında kalan harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve
süreçte yer alan diğer aktörlerin yetkinlik kazanmalarını güvence altına alan herhangi bir düzenleme ve
uygulamanın bulunmadığı görülmüştür. Personelin performansını ölçmeye, değerlendirmeye ve izlemeye
yönelik mekanizmaların da geliştirilmemiş olduğu bildirilmiştir.
Bu açığı kapatmak için belediye personelinin mevcut veya geliştirilecek görev tanımlarını esas alarak gerekli
yetkinlikler tanımlanmalı ve buna göre ortaya çıkan yetkinlik açıklarını giderecek eğitim programları
hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Ayrıca, yetkinlik açıklarının giderildiği dönemi takip eden süreç
içerisinde personelin performansının değerlendirilmesine yönelik kurumsal iç düzenlemeler geliştirilmesi
ve uygulamaya konulması gerekmektedir.

5.4.1.3.4 Risk Yönetimi
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
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‒

Etkili bir iç kontrol sistemi uluslararası standartlar ile en iyi uygulamalara dayalıdır ve özellikle uygun
bir risk yönetimi ve kontrol stratejisini kapsar (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük md 32)

‒

Komisyon kurum genelinde (Genel Direktörlük, Direktörlük, Birim) hedeflere ulaşılmasını engelleyecek
riskleri tanımlar ve bu risklerin nasıl yönetileceğine karar vermek amacıyla analiz eder. Genel
Direktörlük, tespit edilen risklerin ciddiyet düzeyini tahmin eder ve bu risklerin her birinin nasıl
yönetileceği ile riski kabul etme, riskten kaçınma, riski azaltma veya riski paylaşma yaklaşımlarından
hangisinin kullanılacağını düşünerek, önemli risklere nasıl tepki vereceğine karar verir. Risk belirleme
ve değerlendirmesi faaliyetleri, periyodik olarak izlenir (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi 7 No’lu
İlke)

‒

Komisyon, hedeflerin başarılmasına yönelik risklerin değerlendirilmesinde hile ve suiistimal
potansiyelini de (fraud) dikkate alır. Risk tanımlama ve değerlendirme varlıkların çalınması, hassas
bilgilerin ifşası ve rüşvet gibi hile türlerine neden olabilecek olası teşvik, baskı, fırsat ve tutumları
dikkate alır. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi 8 No’lu İlke)

‒

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek
iç ve dış riskleri tanımlamalı, değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Risklerin
gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. (6 No’lu Kamu İç Kontrol Standardı)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Belediyelerde 5 yıllık amaç ve hedefleri ortaya koyan stratejik planlar ile bu planlara dayalı olarak
performans hedef ve göstergelerin açıklandığı yıllık performans programlarının hazırlandığı görülmüştür.
Ancak stratejik plan ve performans programlarında açıklanan hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin çok az sayıda belediyede başlangıç seviyesinde çalışmalar
yapıldığı gözlenmiştir. Bu durum, açıklanan hedeflere ulaşmak için yeterli güvenceyi azaltmaktadır.
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.
Aynı şekilde, operasyonel risklerin yönetimine ilişkin de belediyelerde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı,
sınırlı sayıdaki belediyede bu yönde yetersiz girişimler olduğu tespit edilmiştir.
Operasyonel risklerin belirlenmesi için bir iç düzenlemeye gidilmesi, bu düzenlemede; faaliyetlere ilişkin
süreçlerin çıkarılması, mevcut kontrollerin gözden geçirilerek riske açık alanların tespit edilmesi ve ek
kontrollerle risklerin azaltılması gerekmektedir.
Bu amaçla, her belediyenin bir risk koordinatörünün (başkan yardımcısı/genel sekreter yardımcısı olabilir)
liderliğinde, mali hizmetler biriminin danışmanlığı ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinde süreç
belirleme, risk değerlendirme ve kontrol eylem planları oluşturma çalışmalarına başlanması
önerilmektedir.

5.4.1.4 Belediyelerde İç Denetim ve Müktesebata Uyum
AB KİMK Modelinin ikinci unsuru olan iç denetim bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyeti şeklinde tanımlanmaktadır. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinde sistematik,
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disiplinli bir yaklaşımla denetimler yaparak kurum hedeflerinin başarılmasında önemli bir güvence
mekanizmasıdır. Avrupa Komisyonu aday ülkelere, idarelerde fonksiyonel olarak bağımsız, merkezi
olmayan iç denetim birimleri oluşturulmasını, iç denetçilerin uluslararası denetim standartları ile
uyumlu çalışmalarını tavsiye etmektedir.
5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta da iç denetçiler üst yöneticinin (belediye başkanının)
sorumluluklarının yerine getirilmesinde ona güvence sağlayan bir araç olarak yer almıştır. Sertifikalı
kamu iç denetçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
uluslararası standartlarla uyumlu hazırlanan Meslek Ahlak Kuralları ve Kamu İç Denetim Denetim
Standartlarına uymakla mükelleftirler.
Aşağıda, AB Müktesebatı, uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat çerçevesinde belediyelerdeki iç
denetim uygulamaları değerlendirilmiştir.
Belediyelerde İç Denetim
Müktesebat / Uluslararası Standartlar / Ulusal Mevzuat
‒

İç denetçi doğrudan en üst düzey yöneticiye bağlıdır ve raporlarını doğrudan üst yöneticiye
sunar. İç denetçi denetimi nasıl yapacağı konusunda üst yöneticinin ve diğer yöneticilerin
görüşünü almaz. (Avrupa Komisyonu KİMK Kitapçığı)

‒

Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetinin işleyişi, idarelerce hazırlanacak İç Denetim Birim
Yönergesiyle belirlenir. (Avrupa Komisyonu KİMK Kitapçığı)

‒

İç denetim, standartlarından ortaya çıkarılan kurallar ve etik değerler doğrultusunda
yürütülür.(Avrupa Komisyonu KİMK Kitapçığı)

‒

İç denetçiler üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır. (Avrupa Komisyonu
KİMK Kitapçığı)

‒

Denetçiler, sorumluluk üstlenemedikleri için yönetsel görevlere dâhil edilmezler. (Avrupa
Komisyonu KİMK Kitapçığı)

‒

Denetçi yaptırım uygulamaz ya da cezalandırmaz; bireysel hatalar idareciye; yolsuzluk ve
düzensizlikler ise adli birimlere bırakılır. (Avrupa Komisyonu KİMK Kitapçığı)

‒

Her kurum iç kontrol sistemlerinin uygunluğu ile etkililiğini değerlendirmek üzere uluslararası
standartlarla uyumlu bir iç denetim faaliyeti oluşturur (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md: 9899).

‒

İç denetçi, üst yöneticiye denetim sayısını ve türünü, yapılan tavsiyeleri ve alınan önlemleri
belirten bir yıllık iç denetim raporu sunar(Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md: 98-99).

‒

İç denetçinin raporları ve bulguları, kurumun rapor bulgular için gerekli eylemleri
tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulur (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md: 98-99).

‒

İç denetçiler, sınavla seçilerek iç denetim eğitimine tabi tutulan ve bu eğitimi başarıyla
tamamlayarak sertifika alan, mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip
adaylar arasından belediye başkanı tarafından atanır (5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat).
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‒

İç denetçilere asli görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. (5018 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuat).

‒

İç denetçinin nihai raporu 2 ay içerisinde İDKK’na gönderilir. (İç denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik)

Bulgular, Uyum Düzeyi ve Öneriler
Birkaçı hariç, belediyelerde iç denetçi kadrolarına genellikle atama yapılmadığı görülmüştür. Atama
yapan sınırlı sayıdaki belediyede ise kadroların çok azı (bir-iki)kullanılmıştır. Ataması yapılan sınırlı
sayıdaki iç denetçinin tamamı Kamu İç Denetim Sertifikası sahibidir.
Mevcut iç denetçi kadrolarının bir-iki tanesine atama yapan belediyelerin bazılarında da yıllık
denetim programlarının yürürlüğe konulmadığı ve dolayısıyla iç denetim faaliyeti yapılmadığı
bildirilmiştir.
Mevcut düzenlemeye göre iç denetçi sayısının üçün üstünde olması durumunda iç denetim birimi
oluşturulabilmektedir. Belediyelerde iç denetçi sayısı genellikle üçün altında olduğu için iç denetim
birimi de oluşturulamamış, dolayısıyla Müktesebatın ve bununla uyumlu mevzuatın öngördüğü İç
Denetim Birim Yönergesi de hazırlanmamıştır.
Oysa yönetim süreçlerine dahil olmamış iç denetim, birimlerde yürütülen operasyonel faaliyetlerin
etkinliği, risklerin kontrol edilmesi, mevzuat uyum, kamuoyuna yayımlanan veya merkezi idarelere
gönderilen mali ve mali olmayan raporlamaların tamlığı ve doğruluğu konularında belediye
başkanına güvence vermesi amacıyla sisteme dahil edilmiş önemli bir aktördür.
İç denetim, belediye yönetimini dış denetime karşı işin düzgün yapılmasını sağlama anlamında, bir
diğer deyişle olumlu anlamda koruyan bir mekanizma olarak algılanması gerekirken, birçok
belediyede belediye yönetimini dış denetime açık eden bir mekanizma olarak algılandığı, bu nedenle
de iç denetçi istihdamına mesafeli yaklaşıldığı veya mevcut iç denetçilerin yeterince desteklenmediği
değerlendirilmiştir. Bu algının Sayıştay denetçilerinin iç denetim raporlarında yer alan bulgular
üzerinde de değerlendirmeler yapmalarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. İç denetim raporlarının bir
örneğinin Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna da gönderiliyor olması
belediye yönetiminin iç denetime mesafeli yaklaşmasının bir diğer nedeni olarak tespit edilmiştir.
İç denetim raporlarının dış denetime ve merkez idarelere açık olması AB üye ülkelerdeki idarelerin
yöneticilerinde de aynı şekilde kaygı yaratmış, bazı ülkelerde (örneğin Avusturya’da) iç denetim
raporları gizli rapor olarak kabul edilmiş, Avrupa Komisyonu ise Komisyonun İç Denetim Biriminin
raporundaki bulgular için öngörülen bütün eylemler uygulamaya konulup kapatıldıktan sonra
raporun yayımlanması uygulamasını benimsemiştir.
İç denetçi raporlarının dış denetime ve İDKK’ya açık olması ile ilgili belediye yöneticilerinin
tereddütünün, bu konuda görevli ve yetkili olan İDKK tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır.
İç denetçisi bulunan belediyelerde, iç denetim birimi teşkilat şemasında belediye başkanına bağlı
olsa da genel sekreter veya başkan yardımcısı ile ilişkilendirilmiş, fiili durumda belediye başkanı ile
bağı zayıflatılmıştır.
Hem Müktesebat, hem uluslararası standart hem de bunlarla uyumlu mevzuatımız iç denetim
birimlerini (birim yoksa iç denetçileri) doğrudan üst yöneticiye (belediye başkanına) bağlı olması ve
ona raporlama yapmasını öngörmektedir. İç denetim birimi yöneticisinin/iç denetçinin periyodik
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dönemlerle belediye başkanına denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve dönemsel
raporlamalar yapması iç denetimin etkinliğini ve idareye sağlayacağı katma değeri artıracaktır.
Yeterli iç denetçisi olan çok az sayıdaki belediyede iç denetim faaliyeti uluslararası standartlarla
uyumlu bir şekilde yürürlüğe konulan Kamu İç Denetim Standartları ve Denetim Rehberleri takip
edilmektedir.
Bazı belediyelerde iç denetçilere iç denetim faaliyeti dışında programsız danışmanlık görevi verildiği
görülmüştür. Müktesebat ve mevzuat, iç denetçinin fonksiyonel bağımsızlığını koruyabilmesi için
yönetim süreçlerine dahil olmasını yasaklamıştır. Zira, bir iç denetçinin daha önce müdahil olduğu
bir süreci denetlerken nesnel değerlendirmelerde bulunması güçleşecektir. Bu nedenle, iç
denetçilerin süreçlere dahil edilmemesi, danışmanlık faaliyetinin belediye başkanının onayıyla
yürürlüğe konulan programda belli edilen konularla sınırlı olması tavsiye edilmektedir.

5.5

Sonuç

Vatandaşlar, vergileriyle finanse ettikleri bütçe kaynaklarının yönetiminde belediye yöneticilerinin
dikkatli davrandıklarına ilişkin güvence alma hakkına sahiptir. Belediye meclisi ile dış denetim organı
olan Sayıştay, belediye faaliyetleri üzerinde denetimler gerçekleştirerek vatandaşların bu hakkını
gözetmektedir. Belediye yönetimi ise kaynakları düzenlemelere uygun ve etkin bir şekilde kullanarak
hedefleri başarmaktan sorumludur. Yönetim, kaynakların belirlenmiş düzenlemeler ve hedefler
doğrultusunda, etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak hızlı ve nitelikli kamu hizmeti sunmak ve
kamuoyuna, meclise ve dış denetime hesap verebilmek için yeterli ve makul güvence sağlayan
sistemlere ihtiyaç duyar.
Avrupa Komisyonu, aday ülkelerin kamu sektörünün bu ihtiyacını karşılamak için 32. Mali Kontrol Faslı
kapsamında, genel kabul görmüş uluslararası standartları da içeren Kamu İç Mali Kontrol (KİMK)
Modelini geliştirmiştir. KİMK Modelinin en belirgin özelliği, mali yönetimde merkezi hükümet
kuruluşlarının karar alma, kontrol etme ve denetleme fonksiyonlarının harcamacı idarelere devrini
öngören yönetim sorumluluğu (managerial accountability) yaklaşımıdır.
Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye 2003 yılında kabul ettiği 5018 sayılı Kanunla
KİMK Modelinin yasal çerçevesini oluşturmuştur. Buna göre harcamacı idarelerin, merkezi
uyumlaştırma birimlerinin düzenleme ve yönlendirmeleri çerçevesinde, yönetim sorumluluğunu esas
alan bir mali yönetim ve kontrol sistemini hayata geçirmeleri, ayrıca bu sistemin kurgusunu ve işleyişini
denetlemek ve üst yönetime raporlamak üzere fonksiyonel olarak bağımsız iç denetim birimlerini
oluşturmaları ve işletmeleri gerekmektedir.
Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen saha ziyaretleri ve çalıştaylarda belediyelerin Müktesebata
uyum ile ilgili ayrı bir gündemlerinin bulunmadığı görülmüştür. Belediyelerde uyum, merkezi
kuruluşların düzenlemelerini (mevzuat) takip etmek şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda
belediyelerde, üst yönetimin harcama süreçlerinden çekildiği, harcama yetki ve sorumluluğunun
hizmet birim yöneticileri tarafından üstlenildiği, birim yöneticilerinin yıllık faaliyet raporları
hazırladıkları, mali hizmetler birimleri tarafından mali karar ve işlemler üzerinde ön mali kontroller
yapıldığı, iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarının hazırlandığı, bazı belediyelerde iç denetim
birimlerinin oluşturulduğu görülmüştür. Bununla birlikte çalışmalar, çoğunlukla, merkezi kuruluşların
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ve denetim organlarının beklentilerini karşılamaya dönük dokümanların üretilmesi düzeyinde
kalmıştır. Bu durumun, düzenlemelerin dayandığı Müktesebatın temel ilkelerinin yeterince
anlaşılmamasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Müktesebatın Kamu İç Mali
Kontrol yaklaşımının ve dayandığı temel ilkelerin anlaşılması ve benimsenmesi kritik öneme sahiptir.
Zira, merkezi kuruluşların yayımladığı düzenlemeleri takip etmek belediyelerde etkin kaynak kullanımı
ve hedeflere ulaşmak için tek başına yeterli güvenceyi sağlamayacaktır. Müktesebat ve bununla
uyumlu mevzuat genel bir çerçeve sunmakta, yönetim sorumluluğu ilkesi gereği, mali yönetim, iç
kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alanlarında kurumsal düzenlemeler yapma ve uygulama
sorumluluğunu belediyelerin yönetimlerine bırakmaktadır. Bu nedenle her belediyenin çerçeve
düzenlemelere bağlı kalarak kendi öz değerlendirmelerini yapmaları, kurumsal özellikleri ve ihtiyaçları
ile uyumlu mali yönetim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alanlarında iç düzenlemeler hazırlayıp
uygulamaya koyarak vatandaşlara, meclislerine ve dış denetime daha fazla güvence vermeleri
gerekmektedir. Bu süreçte belediye başkanlarının ve diğer üst yönetimin müdahalesi kritik önem arz
etmektedir.
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