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Yönetici Özeti
Yerel Yönetimler Reformu III projesi (LAR III) kapsamında, “Yerel Yönetimlerin İşleyişine İlişkin
Karşılaştırmalı Değerlendirme Çalışması” başlıklı bir rapor hazırlanması öngörülmüştür. Belediyelerin
tüm hizmet alanlarını değerlendirmek mümkün olmadığından, karşılaştırmalı çalışma için Türkiye'de
beş belediye hizmet alanı seçilmiştir.
1) Evsel atık yönetimi
2) Yerel toplu ulaşım
3) İtfaiye hizmetleri
4) Erken çocukluk bakımı
5) Engelli yetişkinler
Seçim, 23 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'daki bir çalıştayda taslak çalışma sonucunu görüşmek üzere
davet edilen, Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) ve Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu
(MHSDG) ile ortak bir toplantıya dayanarak yapılmıştır.
İki ayağı olan çalışma, Türkiye'deki belediyelerin beş hizmet alanına dair bir durum analizinden ve aynı
hizmet alanlarının AB Üyesi Ülkeler Danimarka, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Bulgaristan ve
İspanya'dakilerle karşılaştırmalı bir çalışmasından oluşmaktadır. Karşılaştırmalı çalışmanın amacı,
seçilen AB Üyesi Ülkelere kıyasla, Türkiye'deki hizmet alanlarına genel bir bakış sağlamaktır ki bu,
çalıştay sonuçlarıyla birlikte, LAR III'teki hizmet standartları konusundaki çalışma için yönlendirici
olabilir.
Türkiye ve AB Üyesi Ülkelerin Karşılaştırması
Karşılaştırmalı çalışma hem AB ile Türkiye arasında hem de genel olarak AB’de yerel yönetim sistemleri
ile beş hizmet arasında bir dizi benzerlik ve farklılık ortaya koymuştur. Rapor bulgularının bir özeti
aşağıda verilmiştir:
1. Evsel Atık Yönetimi
Evsel atık yönetimi hem zorunlu politika hedefleri hem de ortak planlama ve hizmet yaklaşımları
açısından, özellikle detaylandırılmış AB düzenlemesine tabi bir belediye işlevidir. Bu nedenle,
belediyelerin evsel atık yönetimi AB genelinde oldukça benzerlik göstermektedir ya da en azından
benzer olmaları gerekmektedir. Türk mevzuatı büyük ölçüde AB düzenlemesiyle uyumlu hale
getirilmiştir ve bu nedenle halihazırda pek çok benzer özellik göstermektedir. AB Üyesi Ülkelerde
olduğu gibi, kilit soru, hukuki gerekliliklerin belediyelerdeki fiili uygulamalara ne kadar iyi tekabül
ettiğidir. Ortak özellikler ve zorluklar aşağıdakileri içermektedir:
•
•

Evsel atık yönetimi, AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de zorunlu bir işlevdir.
AB'de evsel atık yönetimi, Atık Çerçeve Direktifi ve ilgili düzenleyici çerçevelerle düzenlenip AB atık
hiyerarşisi, aşamalı zorunlu geri dönüşüm hedefleri, kirleten-öder ilkesi, genişletilmiş üretici
sorumluluğu ve zorunlu atık planlama gereklilikleri dahil olmak üzere bir dizi temel ilkeyle
yönlendirilmektedir. Türkiye, belediye evsel atık yönetimiyle karşılaştırıldığında birçok benzerlik
gösteren sıfır atık yönetmeliği de dahil olmak üzere benzer yasalar benimsemiştir.

•

•

•
•

•

AB Üyesi Ülkelerdeki ulusal mevzuatlar zorunlu AB yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilmiştir,
ancak bu yönetmeliklerin fiili olarak uygulanması, atık planlama, atık ayrıştırma ve arıtma ve kamu
istişareleri dahil olmak üzere AB’nin düzenleyici çerçevesine uymayabilir. Hukuki ile fiili atık
yönetimi arasındaki boşluklar Türkiye'de de bir endişe kaynağı olabilir.
Tüm belediyelere evsel atık bedeli oluşturma ve ücretlendirme yetkisi verilmiştir. Bununla birlikte,
AB Üyesi Ülkelerin birçoğunda bunlar, AB düzenlemelerince öngörüldüğü üzere gerçek atık
üretimiyle ilgili olmayan sabit fiyatlardır. Türkiye'de maliyete dayalı atık yönetiminin yetersiz
uygulanıyor olması da bir sorun olabilir.
Türkiye ve AB'deki belediyelerin, belediyeler arasında gönüllü iş birlikleri yoluyla evsel atıkları
düzenleyip yönetmelerine izin verilmektedir. Dolayısıyla, bu yaygın bir uygulamadır.
Belediyeler arası iş birlikleriyle birlikte veya bunlara alternatif olarak, AB belediyelerinin, tüm AB
Üyesi Ülkelerde yaygın olarak uygulandığı üzere, açık rekabet ve özel hizmet sağlayıcılar için atık
toplama ve arıtma ihaleleri açmaları gerekmektedir. Türkiye'de de durum böyledir.
Uygun atık yönetimi, belediye ile sakinleri arasında aktif bir ortaklığın yanı sıra AB düzenlemelerine
uygun atık planlaması için zorunlu istişarelere bağlıdır. Bununla birlikte, AB uygulamaları çok
farklıdır ve uygulandığında da her zaman başarılı olmamaktadır. Halkın katılımı Türkiye'deki
belediyelerde de bir zorluktur.

2. Yerel Toplu Ulaşım
Çoğu AB Üyesi Ülkede, belediyeler yerel toplu ulaşım hizmetlerinden sorumludur; İspanya'da ise bu,
50.000'den fazla kişinin yaşadığı belediyelere verilmektedir. Türkiye'de yerel toplu ulaşım
hizmetlerinin sorumluluğu, yerel yönetimlerin türüne bağlıdır, çünkü 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan büyükşehir belediyelerine verilenden farklıdır.
Büyük şehirlerde, bu sorumluluk büyükşehir belediyelerine aittir; büyükşehir ilçe belediyeleri bu
konuda yetkilendirilmemiştir.
Hizmet alanının karmaşıklığı önemli ölçüde artarken hizmet sunumunda bir dizi konunun hesaba
katılması gerekmektedir: Kentsel ve kırsal ortamlarda ortaya çıkan hareketlilik sorunları, çevre ve iklim
değişikliği, sağlık, diğer uygulamalarla etkileşimi olmayan sistemlerden destekleyici altyapıya ve
teknolojilere sahip uyumlu çok modlu taşıma sistemlerine dönüşüm, kamu-özel sektör iş birliğinde
artış, vb.
Hem Türkiye'de hem de AB'de bu tür endişeler çeşitli düzenlemelere tabidir. Hizmetin karmaşıklığı
nedeniyle, düzenleme ve operasyonlar giderek artan bir şekilde ulusal yasalara uygun olarak
büyükşehir veya belediyeler-arası trafik otoritelerine devredilmektedir. Yaygın olarak görülen bir
zorluk, kentsel göç baskısına rağmen kentsel ortamlarda hizmet seviyelerini sürdürmektir. Diğer bir
zorluk ise, nüfusun azalmasıyla karşı karşıyayken kırsal alanlarda toplu taşıma hizmetlerini devam
ettirmektir. Altı AB Üyesi Ülkede, bu tür zorluklar çok modlu banliyö sistemleri, web tabanlı seyahat
planlayıcıları veya ortak biletleme sistemi gibi yeni hizmet yenilikleriyle karşılanırken, uzak bölgelerde
paylaşımlı taksi sistemi başka bir yeniliktir.
AB’de hizmetin yeniden belediyelere devredilmesi eğilimleri görülse bile hem AB’de hem de
Türkiye’de özel işletmecilik yaygın olarak uygulanmaktadır. Almanya genellikle daha düşük bir dış
kaynak kullanımına sahiptir.

3. İtfaiye Hizmetleri
Yerel itfaiye hizmetleri çerçevesi AB Üyesi Ülkeler çapında farklılık göstermektedir. Bu, belediyelerin
işletim ve finansman konusunda bazı tamamlayıcı rolleri olsa bile, esas olarak Fransa, Bulgaristan,
İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yetki genişliği esasına dayalı bir merkezi yönetim işlevidir. Danimarka,
İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), yerel itfaiye hizmetleri, belediyenin, Yerel
Yönetim Yasası ve/veya sektör mevzuatı ile tanımlanan, zorunlu bir işlevidir.
Bu bakımdan, Danimarka, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'taki (İngiltere ve Galler) sorumluluk
yapısı, itfaiye hizmetlerinin ortak yerel ihtiyaçlar tanımında listelenen zorunlu bir belediye hizmeti
olduğu Türkiye’deki düzenle daha uyumludur. Büyükşehir belediyelerinde, yangınla mücadele
büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır; diğer belediyelerde belediyelerin görevleri
arasındadır. Her durumda, yerel itfaiye istasyonlarının fiili kapasitelerini, yerel risk
değerlendirmelerine ve tanımlandıkları ölçüde ulusal standartlara (müdahale süresi, itfaiye araçlarının
vb.) dayanarak sorumlu makam tanımlar.
Bireysel itfaiye hizmetlerinin görevleri ve ortak yapıları hem AB Üyesi Ülkelerde hem de Türkiye'de
oldukça benzer olup ulusal düzenleyici çerçevelerle tanımlanmıştır. Bu bakımdan, işe alımlar, işletimler
ve kariyer yönetimi için ortak bir çerçeve ve kriter eksikliğiyle sadece İspanya diğerlerinden
ayrılmaktadır.
Profesyonel ve gönüllü itfaiyecilerin kullanımı, itfaiye hizmetinin merkezi ya da ademi merkeziyetçi
olmasından bağımsız olarak, önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Türkiye ayrıca, İspanya dışındaki
AB Üyesi Ülkelerle uyumlu ulusal düzenlemelere uygun olarak hem profesyonel hem de gönüllü
itfaiyeci uygulamasına sahiptir.
AB’de belediyeler arasında iş birlikleri yaygın olarak uygulanmaktayken dış kaynak kullanımı yoktur.
İtfaiye hizmetlerinin yarısından fazlası özel bir operatöre (Falck) yaptırıldığı için dış kaynak kullanımı
açısından Danimarka ayrı durmaktadır. Türkiye itfaiye hizmetlerini belediye yapıları içinde işletip özel
işletmeciler uygulamamaktadır.
4. Erken Çocukluk Bakımı
Günlük bakım hizmetlerinin resmi sorumluluğu Türkiye'de zorunlu bir belediye işlevidir ve hizmetler
belediyelerle büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanmaktadır. Belediyelerin anaokulu (veya okul
öncesi eğitim kurumu) açma yetkisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olsa da uygulamada
belediyeler hâlâ Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa anaokulu açabilir. Millî Eğitim Bakanlığı kreş ve
anaokulu açma ve işletme yetkisine de sahiptir. Ayrıca özel sektör de bu hizmetleri sunmaktadır.
Okul öncesi bakım hizmetleri, AB içinde çok çeşitlilik göstermektedir. Çoğu yerel yönetim erken
çocukluk eğitimi ve bakımı hususunda zorunlu sorumluluklara sahiptir, ancak gelenekler ve hizmet
seviyeleri farklı olup hukuki ve fiili gündüz bakım hizmetleri çeşitli nedenlerle uyuşmayabilir. Bazı AB
Üyesi Ülkeler, belediyenin günlük bakım düzenlemesini yasa ile garanti etse de çoğu zaman talep arzı
geçmektedir ki bazı durumlarda daha ucuz, geçici bir seçenek olarak belediyenin kolaylaştırdığı evde
bakım düzenlemesi kapsamında karşılanmaktadır. Türkiye'de de sorun arz ve talebin ne kadar iyi
uyuştuğu ile ilgilidir.

Bazı ülkeler ücretsiz olarak günlük bakım hizmetleri sunarken, diğerleri gerçek masraflara dayanarak
kısmi kullanıcı ödemesi almaktadır. Türkiye de AB Üyesi Ülkeler gibi yıllık gelir ve sosyal ihtiyaçlara göre
ölçeklendirilen kısmi kullanıcı ödemesi uygulamaktadır.
Okul öncesi günlük bakım AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye'de isteğe bağlıdır. Bulgaristan ve İspanya’da
sırasıyla beş ve üç yaşından itibaren zorunlu okul öncesi eğitim olduğu için bu yaş gruplarının resmi
okul müfredatına dahil edildiği bu ülkeler istisnadır.
5. Engelli Yetişkinler
Hizmet alanının karmaşıklığı, kendi kaderini tayin etme ve normal yaşama aktif katılımın desteklenmesi
gibi engelli haklarının artmasıyla aynı doğrultuda büyümektedir. Türkiye'nin yanı sıra, tüm AB Üyesi
Ülkeler, Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesinin tarafları olarak bu tür amaçlar için taahhütte
bulunmuştur.
AB Üyesi Ülkeler, ulusal mevzuatlarını, hizmetleri ve hizmet giriş noktalarını yeniden düzenleyip daha
etkin hale getirerek bu taahhütlere uymak için çaba göstermektedir. Bu entegre yaklaşımın başarılı
olması için, hükümet seviyeleri arasında sorumlulukların net bir şekilde paylaştırılması ve fon akışı
zorunludur. Geleneksel ve diğer uygulamalarla etkileşimde olmayan desteğin daha fazla insan odaklı
yardıma dönüştürülmesinde yalnızca altı AB Üyesi kısmen başarılı olmuştur. AB ülkeleri arasındaki
ortak bir özellik, kişiye özel hizmetler sunulmadan önce, engellilik derecesini değerlendirmek için ortak
bir giriş noktasının getirilmesidir. Engelli desteğinin bir başka boyutu, belediye planlaması ve imar
kanunuyla, yani engelli kişilerin toplu taşıma ve kamusal alanlara yeterli erişimiyle ilgilidir.
AB belediyelerinin rolleri değişiklik göstermektedir. 2007’den bu yana Danimarka’da tamamen
devredilmiş bir hizmet alanıdır ve Birleşik Krallık’ta da kısmen devredilmiştir. Fransa, Almanya, İspanya
ve Bulgaristan’da ağırlıklı olarak karışık bir merkezi/bölgesel sorumluluk olup yetki genişliği esasına
dayalı olarak verilmektedir. Bulgaristan ve İspanya’da, belediyelerin rolleri daha azdır ve her zaman
net değildir. İspanya örneğinde buna Anayasa Mahkemesinde itiraz edilmiştir. Türkiye'de engelli
bireylere yönelik hizmetler belediyelerin sosyal görevlerinin bir parçası olup zorunlu görevler
arasındadır.
Kurumsal ve toplum temelli hizmet türleri ve standartlarının doğrudan bir ülke karşılaştırması, birçok
AB Üyesi Ülkesinde görülen çeşitlilik, tanımlardaki farklılık ve sınırlı bilgi yelpazesi nedeniyle zordur.
Ancak, ev içi hizmetler, evde bakım ve günlük bakım merkezleri 28 AB Üyesinin hepsinde mevcut olup
Türkiye'de de sunulmaktadır. Türkiye dahil tüm ülkelerin toplu ulaşıma ve kamusal alanlara
erişilebilirlikle ilgili planlama düzenlemeleri vardır.
Bu çalışmadaki altı AB Üyesi Ülkenin tamamı, engelli yetişkinlere destekle ilgili olarak STK'lar, yardım
kuruluşları ve özel sektör işletmeleriyle iş birliği yapmakta veya onlardan hizmet satın almaktadır.
Kamu-özel iş birliği; kâr amacı gütmeyen dernekler tarafından işletilen yüksek düzeyde uzmanlaşmış
rehabilitasyon merkezlerinden, Birleşik Krallık’ta sosyal konut sağlayan özel toprak sahiplerine,
İspanya'da işgücü piyasası danışmanlığı veren özel şirketlere kadar çok çeşitli hizmet türlerini
kapsamaktadır. Resmi politika forumlarına ve bu çalışmanın altı ülkesindeki yerel hizmet sunumu
performansının gözetimine ulusal engelli dernekleri de katılmaktadır. Türkiye'de de engelli
dernekleriyle iş birliği yapılmaktadır.

Hizmetlerin İyileştirilmesine İlişkin Öneriler
Karşılaştırmalı çalışmadan ve çalıştay geribildirimlerinden elde edilen bulgular, Faaliyet A.2.1.1 Hizmet
sunumu için süreçleri basitleştirmek üzere yerel hizmet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
kapsamında hizmet standartlarının geliştirilmesiyle ilgili yaklaşan LAR III çalışması için politikaların
iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan alanları ve önerileri ortaklaşa olarak belirlemiştir. Politika ve hizmet
standardını iyileştirme alanları aşağıda özetlenmiştir. Tüm meseleler LAR III'ün devam eden çalışmaları
kapsamında gerçekçi bir şekilde ele alınamayacak olsa da en azından aşağıdaki önerilere dayanarak,
projenin yardımcı olabileceği meseleler için öncelikli bir düzen oluşturulması önemlidir.
1. Evsel Atık Yönetimi
Atıkların ayrılması ve geri dönüşümü de dahil olmak üzere evsel atık yönetimi belediyenin
sorumluluğundadır ve atıkları belediyenin kılavuz kurallarına göre ayırarak bu konuda belediyeye
yardımcı olmak hane halklarının görevidir. Çalıştay katılımcılarının ileri sürdüğü evsel atık yönetiminin
kritik yönleri, birçok AB ülkesinde tanımlanan duruma benzemektedir. Hem AB hem de Türkiye,
belediye önleme, geri dönüşüm ve kirleten-öder ilkesine dayanarak evsel atık yönetimini daha
sürdürülebilir bir şekilde kolaylaştırmak için iddialı bir yasal çerçeve oluşturmuştur. Bununla birlikte,
gerçekler, Türkiye’nin yanı sıra AB’de de mevzuat ve uygulama arasında bir boşluk olduğunu ortaya
koymaktadır ve belediyelerin yasal gereklilikleri içselleştirip bunlara uyması yıllar sürebilir.
Çalıştay katılımcıları tarafından gündeme getirilen birçok konu, hizmet sunumunu yasaya uygun bir
şekilde yerine getirmek için finansmanın eksik ollmasıyla ilgilidir. Öte yandan, belediyelerin belediye
giderlerini karşılayabilecek olan maliyete dayalı ücretleri tahsil edemeyebileceği de açıktır. Bu nedenle,
maliyete dayalı ücretler için yasalara dayalı hükümlerin belediye uygulamaları ile uyumlaştırılması
öncelikli bir husustur. Sadece tüm masrafları karşılamak için değil, aynı zamanda evlerde atık önleme
ve geri dönüşüm davranışını teşvik etmek için de. Belediyeler arasında daha fazla iş birliği -özel sektör
iş birliği olsun olmasın- ölçek ekonomilerini daha da artırabilir ve belediyelerin mali yüklerini azaltabilir.
Kentsel ve kırsal atık yönetimi ve bunun nasıl ödeneceği konusu kirleten-öder ilkesine uymalıdır zira
atık toplama için yapılan tüm ödemeler gerçek yönetim maliyetlerini yansıtmalıdır. Bir belediye yine
de belli hane halklarını sübvanse etmek istiyorsa, bunun hizmet sağlayıcıya ödenen atık ücretini
doğrudan etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde hem finansal sürdürülebilirlik hem de
tamamen maliyete dayalı bir yaklaşımın davranışsal yönü zarar görebilir.
İlerlemek için, Türkiye'deki merkezi hükümet, evsel atıklarda hizmet sunumunu aşağıdaki yollarla
iyileştirebilir:
1) Belediyeler için zorunlu geri dönüşüm hedefleri koyulması ve bu hedeflere ulaşamayan belediyelere
yaptırım uygulanmasının sağlanması,
2) Ulusal düzeyde belediyeler için teknik destek ve kapasite geliştirme programları düzenlerken, ayrı
atık akışlarının toplanması konusunda belediyeler için asgari hizmet standardı şeklinde kılavuzların
hazırlanması,
3) Belediyelerin atık yönetimi maliyetlerini karşılamak için uygulayabilecekleri, rehber niteliğindeki atık
yönetimi için ortalama birim maliyetlerinin belirlenmesi,
4) Altyapı planlama ve/veya hizmet alımı yükünü paylaşarak atık yönetiminde ölçek verimliliğini
artırmak için Türkiye’deki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla belediyeler arası iş birliğinin
teşvik edilmesi ve,

5) Atık verilerinin belediye düzeyinde ele geçirilmesini sağlayarak planlama, izleme ve raporlamanın
iyileştirilmesi,
6) Türkiye Belediyeler Birliğinin, atık toplama, depolama ve tasfiye konusunda belediyeleri destekleyip
iş birliği yapması. Örneğin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan “Düzenli Depolama
Sahalarının Tasarımı, Seçimi ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı Raporu” bulunmaktadır.
2. Yerel Toplu Ulaşım
Çalıştay katılımcılarının yerel toplu ulaşım araçlarında özel sektör iş birliği konusunda gündeme
getirdikleri kritik konular, belirli yollar için trafik imtiyazlarının ihaleyle kamu ya da özel bireysel hizmet
sağlayıcılara verilmesi konusunda belediyeler için düzenleyici bir çerçeveyle AB Üyesi Ülkeler
tarafından hedeflenmiştir. Bir otobüs hizmetinin ihalesini kazanan yüklenici, sınırlı bir zaman dilimi
içinde belirli güzergahlar için tekel kazanır ve belediye ile yapılan sözleşme otobüs duraklarının yerini,
hizmet sıklığını ve zaman çizelgesini belirler. Ücret sistemleri, öğrenciler, yaşlılar, engelli veya işsizler
için ücret indirimlerini içerebilir ve bu durumda, işletme maliyetleri ile ücret geliri arasındaki açığı
belediyenin ödemesi gerekir.
Belediye ile otobüs işletmecisi arasındaki hizmet sözleşmesi genellikle dakiklik, engellilere erişim,
temizlik ve kullanıcı bilgileri gibi bir dizi performans kriterini içerir. Bu kriterler, işletme sözleşmelerinde
performans önlemlerine ve finansal teşviklere bağlı olup performans önlemlerinin karşılanmaması
durumunda fesih maddeleri ile desteklenir. Sonuçta, bir otobüs işletmecisi, bir dizi AB ülkesinde
olduğu gibi düşük performans durumunda sözleşmesini kaybedebilir (bkz. Bölüm 3.2’de yeniden
belediyenin yönetimine alma meselesi). Ulaşım hizmetlerinin izlenmesi ve uygulanması, belediye veya
toplu ulaşım düzenleyicisi tarafından yapılan kullanıcı memnuniyeti anketleriyle her zaman
desteklenmelidir. Çalıştay katılımcıları tarafından ileri sürülen inovasyon sorunu da bu konuyla
ilişkilidir ve belediyeler, kamu trafiği imtiyazları verildiğinde özel işletmecileri yenilikçi yaklaşımlar
sunmaya özendirirse daha da teşvik edilebilir. Bu şekilde, inovasyon ek bir rekabet kriteri haline gelir.
İlerlerken, Türkiye’deki düzenleyici çerçeve aşağıdakilerden faydalanabilir:
1) AB'den edinilecek deneyimle, özel trafik imtiyazlarının yönetimi karşısında yasalara bağlı yönetişim
önlemlerini inceleyerek yerel hizmet standartlarının nasıl oluşturulabileceği ve/veya
uygulanabileceğinin bir değerlendirmesi. Mümkünse, bu değerlendirme ayrıca şunları da içermelidir:
2) Yerel toplu ulaşımda belediyeler arası iş birliğinin iyileştirilmesi ve
3) Hizmet sağlayıcılar ve ulaştırma modları çapında ortak seyahat planlama ve biletleme sistemleri
aracılığıyla çok modlu ulaştırma sistemlerinin nasıl teşvik edileceği. Bu, aynı zamanda tüm hizmet
sağlayıcılar arasında veri paylaşımının ve iş birliğinin nasıl sağlanacağının değerlendirilmesini
gerektirecektir ki bu herşeyden önce merkezi hükümetin sorumluluğudur.
3. İtfaiye Hizmetleri
Birçok açıdan, Türkiye'deki mevcut itfaiye hizmetleri çerçevesi İspanya'da daha geniş kapsamlı bir
ulusal düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyan duruma benzemektedir. Çalıştayda alınan yorumlardan
açıkça anlaşılmaktadır ki, itfaiye hizmetlerinde daha fazla reform, kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi
ve mevzuat incelemesine dayandırılmalıdır.

Böyle bir incelemede, AFAD ve belediye itfaiye hizmetlerinin rolleriyle sorumlulukları göz önünde
bulundurularak örtüşen görevlere dair olası sorunlar ele alınmalıdır. Genel çalışma koşulları, ödemeler
ve eğitim standartları ile ilgili olarak çalıştay katılımcıları tarafından ileri sürülen kritik konular, gönüllü
itfaiyecilerin çalışma hakları dahil olmak üzere Avrupa’daki acil müdahale yetkilileri ve itfaiyeci ağları
tarafından da tartışılıp ele alınmaktadır ve Avrupa’daki tartışmalardaki dava sebepleri Türk itfaiye
hizmetlerinin reformu konusunda daha fazla bilgi verebilir.
Bu amaçla, hizmet standartları konusunda yaklaşmakta olan çalışmaların;
1) uygun iklim değişikliğine uyum kriterlerine dayalı afet yönetimi kapasitesi de dahil olmak üzere
güncel ulusal risk değerlendirme kriterlerine dayanan yerel itfaiye kapasitesi değerlendirmelerinin,
2) gönüllü itfaiyecilerin istihdamı ve ücretlendirilmesi için tek tip bir çerçevenin,
3) tüm itfaiyeci kategorilerini kapsayan ulusal bir eğitim müfredatının, ve
4) tüm itfaiyeci kategorileri için tekrarlayan ulusal bir hizmet içi eğitim ve uygulama standardının,
nasıl oluşturulacağını da içermesi gerekir.
4. Erken Çocukluk Bakımı
Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin gelecekteki gelişimi; belediyelerin çocuk bakım hizmeti için ortak
bir politika vizyonundan ve kamu ve özel hizmet sağlayıcılar için ortak standartların oluşturulması
dahil, hizmetin nasıl genişletilip geliştirilebileceğinden faydalanacaktır. Türkiye'de belediyelerin çocuk
bakım hizmetleri çerçevesi, en küçük yaş grupları için personel/çocuk oranları gibi hizmet standartları
içermesine rağmen kurumsallaşmış bir belediye çocuk bakım hizmeti yaygın değildir. Bununla birlikte,
yeni hizmet standartları geliştirilirken mevcut hizmet standartlarının daha fazla haritalandırılması
gerekmektedir.
AB’deki belediyelerin çocuk bakım hizmetlerinin karşılaştırmalı incelemesi, erken çocukluk eğitimi ve
bakımına çocukların katılımını artırmak ve AB’de kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak
amacıyla AB tarafından kabul edilen Barselona Hedefleri’nden yola çıkmıştır. AB’nin Barselona
Hedefleri ile ilgili ilerlemeleri düzenli olarak izlemesi, bir dizi hizmet standardına dayanmaktadır,
bunlar Türkiye'deki hizmet standartlarının daha da geliştirilmesiyle de ilgilidir.
Bu amaçla, Türkiye'deki erken çocukluk bakımı hizmeti standartlarının daha da geliştirilmesi için,
hizmet sunumunun aşağıdaki kriterlere göre iyileştirilmesi gerekmektedir:
1) Yasal haklar, coğrafi konum ve esnek çalışma saatleri aracılığıyla resmi çocuk bakım hizmetlerine
erişim,
2) Çalışan tüm ebeveynler için fiyat uygunluğu,
3) Personel için zorunlu eğitim standartları, azami personel/çocuk oranları ve gıda tedariki konusunda
rehberlik açısından hizmet kalitesi,
4) Bireysel danışmanlık, uygulanan pedagojik ilkelerde geniş katılım ve şeffaflık ve bireysel hizmet
sağlayıcılar tarafından hizmet sunumu dahil olmak üzere belediyelerin çocuk bakımı hizmetlerine
ebeveynlerin katılımı.

5. Engelli Yetişkinler
Hizmet standartları, veri paylaşımı için ortak bir çerçeve ve hizmet sağlayıcıları için çok seviyeli
hükümet koordinasyonu hususunda çalıştay katılımcılarının gündeme getirdikleri sorunlar, AB içindeki
engelli hizmetlerinde karşılaşılan zorluklara benzemektedir. Bu zorluklar, normal yaşama katılmak ve
sosyal yardımın özel ihtiyaçlara uyarlanmasının benimsenmesini etkilemek için engelli kişilere kendi
kaderini belirleme hakkı veren Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi ile de değerlendirmeye
alınmıştır.
Rapor bulgularına ve çalıştay katılımcılarının geri bildirimlerine dayanarak, hizmet alanı; kamu ve özel
hizmet sağlayıcıları için ortak bir çerçevenin kurulmasından ve kamu-özel hizmet sağlayıcıları
arasındaki iş birliğinde yapılan iyileştirmelerden faydalanabilir ve bu da engelli bireylerin söz konusu
engellilik hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Belediyelerin bu hizmet alanında kolaylaştırıcı bir rol
oynaması için, engelliler hakkındaki bilgileri paylaşmak ve özel hizmet sağlayıcıların ortak bir veri
paylaşım mekanizmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için merkezi hükümet tarafından daha
fazlasının yapılması gerekmektedir.
Hizmet standardının geliştirilmesi açısından şu odak alanları belirlenmiştir:
1) Tüm engelli hizmetleri paketinin vatandaş odaklı olması, kendi kaderini tayin hakkı ve normal bir
yaşam sürdürmeye destek yönünden değerlendirilmesi önerilmektedir. Geleneksel engelli
hizmetleriyle ilgili yüksek maliyetler nedeniyle, hizmet alanı; hizmet sunumu ile ilgili maliyet
değerlendirmesinden, bu hizmetleri sunmaları için belediyelere verilecek kaynak zarflarından ve ‘diğer
uygulamalarla etkileşimde olmayan’ bir hizmet sunumu yaklaşımı ya da daha pasif ve/veya
kurumsallaşmış destekten ziyade normal yaşam aktivitelerine katılmak için vatandaş odaklı desteğe
öncelik vermek üzere mevcut belediye teşviklerinin uygun hale getirilmesinden faydalanabilir.
2) AB deneyimine, durum analizine ve çalıştay katılımcılarının yorumlarına dayanarak, bireysel
hizmetlerle bağlantılı çalışma süreçlerinden ziyade tüm engelli hizmetlerinde engelli kişilerin
önceliklerinden yola çıkarak hizmet sunumunun modernizasyonu için de güçlü bir potansiyel olabilir.
Tüm hizmet sağlayıcılarını kapsayan ortak bir hizmet giriş noktası faydalı olabilir.
3) Hizmetin şeffaflığı ile modernizasyonun sektörler, hükümet seviyeleri ve hizmet sağlayıcılar arasında
zorunlu veri paylaşımı ile desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için ortak bir mekanizma kurulmalıdır.
4) Korunan işyeri projeleri için ortak hizmet standartlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

1. GİRİŞ
Local Administration Reform III (LAR III) projesi kapsamında “Comparative Assessment Study on
Functioning of the Local Authorities” başlıklı bir rapor hazırlanması öngörülmüştür. Belediyelerin tüm
hizmet alanlarının değerlendirilmesi mümkün olmadığı için proje çerçevesinde beş temel kentsel
hizmet alanı seçilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

İtfaiye Hizmetleri
Evsel Katı Atık Hizmetleri
Toplu Taşıma Hizmetleri
Engellilere Yönelik Hizmetler
Gündüz Bakımevi ve Kreş Hizmetleri

Hizmetlerin seçiminde proje içinde oluşturulan Yerel Yönetimler Danışma Grubu (CGLA) ile Mevzuat
Hazırlama Süreci Destek Grubunun (SGLDP) bir araya geldiği ortak bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca proje çıktılarının tartışılması amacıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde bu grupların ve diğer belediye
temsilcilerinin katıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
Seçilmiş olan hizmet alanları çerçevesinde gerçekleştirilen projenin iki temel ayağı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, Avrupa Birliği ülkelerinden örnek olarak seçilen Danimarka, Birleşik Krallık, Fransa,
Almanya, Bulgaristan ve İspanya’da proje çerçevesinde beş hizmet alanını değerlendirmek ve
belediyelerin bu hizmet alanlarındaki yetkilerini incelemektir. İkincisi, seçilmiş olan beş hizmet
alanında Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirmesini yapmaktadır.

1.1.

Türkiye’de Belediyelerin Yasal Çerçevesi

Türkiye’de Anayasanın yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesinde yerel yönetimlerin görev ve
yetki alanı “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” olarak belirlenmiştir. Belediye Kanunu ve
Büyükşehir Belediyesi Kanunu da belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin görevlerini liste
yöntemiyle tek tek sayarken “mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla” ifadesini kullanmaktadır. Bu
kriter aynı zamanda belediyelerle merkezi yönetim arasındaki yetki ve görev paylaşımında da
belirleyicidir.
Büyükşehir belediyelerinde, merkezi yönetimle büyükşehir belediyesi arasındaki görev ve yetki
paylaşımının yanı sıra büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki
paylaşımı da söz konusudur. Kimi mahalli müşterek nitelikteki hizmetler büyükşehir belediyeleri
tarafından üstlenilmiş (örneğin toplu taşıma ve kent içi ulaşım hizmetleri, itfaiye hizmeti), kimileri her
iki kademe arasında paylaşılmış (örneğin büyükşehir belediyesinin nazım imar planını, ilçe
belediyelerinin uygulama imar planını yapması; katı atıkları ilçe belediyelerinin toplaması, büyükşehir
belediyelerinin bu atıkları depolaması ve geri bertaraf etmesi) ve kimileri de her düzey tarafından
yerine getirilmektedir (örneğin cenaze defin ve mezarlık hizmetleri).
Belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin hizmetleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
- Kentsel Planlama Hizmetleri

- Kentsel Altyapı Hizmetleri
- İskan ve Konut Hizmetleri
- Çevre Koruma Hizmetleri
- Kent İçi Trafik ve Ulaşım Hizmetleri
- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
- Toplum Sağlığı Hizmetleri
- Eğitime Destek Hizmetleri
- Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri
- Sosyal Yardım Hizmetleri
Avrupa Birliği’ne üye devletlerdeki, özellikle İskandinav ülkelerindeki belediyelerin görev alanlarıyla
karşılaştırıldığında daha sınırlı gibi görünse de, Türkiye’deki belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin
de geniş bir hizmet alanı vardır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre hizmetlerin
yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
belirlenir. Yine, aynı maddede belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulacağı, hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemlerin uygulanacağı belirtilmektedir.
Belediye hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi yöntemi eskiden beri kullanılsa da, 1980’den sonra
sık başvurulan bir hizmet sunma yöntemi haline gelmiştir. Örneğin, katı atık toplama ve kent içi ulaşımtoplu taşıma hizmetleri özelleştirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda sayılan hizmetler için
“yaptırır” ve “yaptırabilir” ifadesi kullanılarak özelleştirme yönteminin açıkça benimsendiği
görülmektedir. Özelleştirmeler imtiyaz verme ve yap-işlet-devret modelleriyle yapılmaktadır. Öte
yandan, raylı toplu taşıma ve metro hizmetlerinde olduğu gibi büyük yatırım gerektiren belediye
hizmetleri, özellikle belediyelerin mali kaynak yetersizlikleri nedeniyle merkezi yönetim tarafından
üstlenilebilmektedir.
Türkiye’de kentsel hizmetler alanı incelenirken karşılaşılan en önemli sorunlar hizmetlerin sunumuna
ilişkin mevzuatın dağınık olması ve temel kentsel hizmetlere ilişkin yetkilerin merkezi yönetim ile yerel
yönetim arasında paylaştırılmasıdır. Birçok kentsel hizmet alanında yetkiler yerel yönetimlere
bırakılmakla birlikte yetkileri içeren ilgili hukuki düzenlemeler yerel yönetim kanunlarında yer
almamaktadır. Merkezi yönetim birimlerini düzenleyen hukuki metinlerde yerel yönetimlere yetki
veren bir çok hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde yetkili olan
birimlerin tespit edilebilmesi için geniş bir mevzuat taramasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında
çok temel kentsel hizmet alanlarında yetkilerin yerel yönetimlerde olması beklenirken farklı
kurumların da yetki sahibi oldukları görülmektedir. Yerel yönetimlerin yetersiz kalması ya da merkezi
yönetimin doğrudan yerine getirmek istemesi nedeniyle bazı kentsel hizmetlerde yetkilerin
devredilmiş olduğu görülmektedir. Bu durum kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel
yönetimlerin işlevlerini ölçmeyi zorlaştırmaktadır.
Bu raporun hazırlanmasında öncelikli olarak hukuki düzenlemeler incelenmiştir. Ardından
belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin stratejik planları, faaliyet
raporları ve web sayfaları araştırılmıştır. Rapor her bir kentsel hizmeti ayrı ayrı ele alarak, öncelikli
olarak hizmetlerin tanımını yapmaktadır. Hizmetlerin tanımlanmasının ardından belediyelerin bu
hizmetlere ilişkin sahip oldukları yetkileri sıralamaktadır. Buna göre hizmetlerin sunumu için

oluşturulmuş olan kurumsal yapı açıklanmıştır. Son olarak, hizmetlerin sunum biçimleri, hizmet
sunumu için geliştirilen standartlar ve yerel özellikler nedeniyle farklılaşan uygulamalar ele alınmıştır.

1.2.

AB'deki Belediye Hizmetlerinin İncelenmesi

Karşılaştırmalı inceleme mevcut ulusal mevzuat ve AB mevzuatına ve mümkün olduğunca ilgili
değerlendirme çalışmaları, AB raporları gibi belgelere dayanılarak yapılmıştır (Referanslar Ek 1'de yer
almaktadır). İnceleme formatı oldukça karmaşık olan hizmet alanlarının yalnızca kısaca tanıtılmasına
imkan tanımaktadır. Seçilen hizmetlerin yasal çerçevesi ve yönetişim uygulamalarının kendi tarihsel
bağlamları içinde anlaşılması gerekir. Ayrıca, itfaiyecilik dışındaki hizmetler kapsamlı AB
düzenlemelerine ve politika rehberlerine ve aynı zamanda da uluslararası düzeyde bağlayıcı
anlaşmalara tabidir ve bu incelemede bunlardan sadece çok kısaca bahsedilebilmiştir.
Zaman zaman, belediyelerdeki hukuki sorumluluklar ve fiili hizmet sunumu arasında önemli farklılıklar
olabilmektedir ve bu sıklıkla muğlak veya daraltıcı yerel yönetim çerçeveleri, tamamlanmamış
reformlar veya yerelleşmeden vazgeçilmesi, bütçe kesintileri / finanse edilmemiş görevler, bürokratik
atalet veya uygulama disiplini olmayışından kaynaklanmaktadır. İspanya veya Bulgaristan'daki
engellilik hizmetleri buna örnektir ve bu örneklerde mevcut idari yaklaşımlar her zaman net değildir,
bazen birbiriyle çatışmaktadır veya Anayasa Mahkemesi (İspanya) veya Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde (Bulgaristan) görülen davalara konu olabilmektedir.
Diğer durumlarda, yerel hizmet sunumu yönetimlerin rolüne ve kamu hizmetlerinin ne ölçüde açık
rekabete ve özel sektör katılımına açık olması gerektiğine ilişkin daha esaslı tartışmalara konu
olmaktadır. Bu doğrultuda, AB antlaşmaları ve düzenlemeleri, ulusal yasal çerçeveler ve farklı yönetim
seviyeleri arasında işlevlerin dağıtılması üzerinde ortak kesişen bir etkiye sahiptir. 'Genel Çıkara Yönelik
Hizmetler' ve 'Genel Ekonomik Çıkara Yönelik Hizmetler' arasındaki ayrım bazı çekişmelere neden
olmuştur. Amsterdam Antlaşması'na (1997) ve AB Hizmetler Direktifi'ne (2006) göre, AB tek pazar
engelleri kaldırılmalıdır ve Genel Ekonomik Çıkara Yönelik Hizmetler sübvanse edildiğinde veya
doğrudan kamu kurumları tarafından sunulduğunda rekabeti bozma eğilimi göstermektedir. AB
Hizmetler Direktifi, genel olarak kamu kurumlarının kamu altyapı hizmetleri ve diğer hizmetlerinin
sunumunu piyasa güçlerine bırakması ve yalnızca kamu yararı ile ilgili görevlerin uygun hizmet
sağlayıcılar (özel işletmeler) tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaya odaklanması gerektiğini ifade
etmektedir. Bu yaklaşıma, diğer ülkelerin yanı sıra kamu altyapı hizmetleri, toplu taşıma ve tasarruf
bankacılığı alanlarında güçlü bir belediye hizmetleri geleneğinden gelen Almanya tarafından karşı
çıkılmıştır.
Bununla beraber, yerel olarak dışarıdan alınan hizmetlerin 'yeniden belediyeleştirilmesi' de bütçe
kesintileri, kalite sorunları ve bazen de işçi uyuşmazlıkları nedeniyle son yıllarda bir akım haline
gelmiştir. Bu anlamda, yerel hizmet temini için bir itme-çekme dinamiği görülmektedir ve bu münferit
belediye meclislerinde ideolojiler ve paradigmaların değişmesiyle sonuçlanabilir.
Seçilen hizmetler üzerinde etki sahibi olan bir diğer ortak kesişen tema da birleşmeler ve/veya daha
üst kademe yönetimin özel sektör katılımı olarak veya olmayarak hizmet sunmasına alternatif olarak
belediyeler arası işbirlikleridir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın (1985) 10. Maddesi'nde
güvence altına alındığı üzere, ulusal altı çerçeveler, yerel yönetim yapısında belirli bir derecede

esneklik sağlamak amacıyla belediyeler arası gönüllü işbirliklerine izin vermelidir ve bu tür işbirlikleri,
ulusal yönetimlerin onayına tabi olarak çoğu Üye Devletteki seçili hizmetlerin tamamında
uygulanmaktadır.

1.3.

Okuyucu rehberi

Bölüm 2 ila 6, seçili beş hizmet alanını daha ayrıntılı olarak sunmakta ve aynı yapıyı izlemektedir: Her
bölüm Türkiye'deki hizmet sunumunun anlatılması ile başlamakta ve hizmetin tanımını, belediyelerin
hizmete ilişkin yetkileriyle beraber yasal dayanağı, hizmet sunumu için oluşturulan örgütsel yapıyı,
hizmetlerin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğunu ve bu hizmetlerin nasıl sunulduğunu
içermektedir. Türkiye'deki hizmetlerin değerlendirilmesi kapsamında ayrıca belediyelerin, büyükşehir
belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin stratejik planları, faaliyet raporları ve internet siteleri de
incelenmektedir. Türkiye'deki hizmet sunumunun ardından ilgili hizmet alanının seçili AB Üye
Devletlerindeki durumu ve bu ülkelerdeki belediyelerin ilgili hizmet alanında sahip olduğu yetkinin
kapsamına yer verilmektedir. Üye Devletlerin hizmet değerlendirmeleri (belgelerin elverdiği ölçüde)
de yasal çerçeve, belediyelerin rolü ve dışarıdan hizmet sağlayıcılara değinmektedir. Ulusal hizmetler
sunulmadan önce, her alt bölüm ilgili AB düzenlemelerine ilişkin kısa bir özet ve Üye Devletler
genelindeki ortak eğilimler ve zorluklarla başlamaktadır. Her hizmet bölümü, Türkiye'deki ve altı AB
Üye Devletindeki mevcut durumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkların bir özeti ile son bulmaktadır.
Bölüm 7 seçili hizmet alanlarının her birinde Türkiye'deki ve AB'deki hizmet standartlarının diğer
özelliklerini ele almaktadır. Bir dizi ortak kesişen hizmet kriterini hareket noktası olarak almak
suretiyle, Türkiye hizmet sunumu standartlarının özelliklerini ve sorunlarını vurgulamakta ve hem
kanuna bağlı hem de takdire bağlı hizmet standartlarına yer vererek Avrupa yerel hizmet
standartlarının kilit özelliklerini ortaya koymaktadır.
Bölüm 8 bu rapor bulgularına dayanılarak beş yerel hizmete ilişkin kritik konuların tartışıldığı 23
Temmuz 2019 tarihli çalıştay sonuçlarını ortaya koymaktadır.
Bölüm 9 son olarak sonuçları ve hizmet standartlarının geliştirilmesi konusunda LAR III, Faaliyet 2.1.1.
için önerileri sunmaktadır.
Ekler Avrupa referansları listesini ve hizmet standartlarının daha da geliştirilmesi amacıyla, hizmet
standartlarına ilişkin sürdürülen çalışmalara yardım sağlayabilecek bir kontrol listesi sunmaktadır.

2. EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİ
2.1. Türkiye’de Evsel Katı Atık Yönetimi
2.1.1. Hizmet Tanımı
Belediye hizmetlerinin sınıflandırılmasında katı atıklarla ilgili hizmetler hem kentsel altyapı hizmetleri,
hem de çevre koruma hizmetleri başlıkları altında yer almaktadır. Belediye sınırları içinde, sağlıklı ve
düzenli bir kentsel yaşam sunmak için kentsel altyapı hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Yine,
kentlerde çevre kirliliğinin önlenmesi, kentte yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de katı
atıkların toplanması, depolanması ve geri dönüştürülmesi hayati öneme sahiptir.
Araştırma çerçevesinde çok geniş olan katı atık hizmeti, evsel atık hizmeti 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.
2872 sayılı Çevre Kanunu atığı herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan ya da bırakılan
her türlü madde; katı atığı üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin
korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeler olarak
tanımlamaktadır. Kanuna göre evsel katı atık ise, tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut,
sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıklardır. Öte yandan, 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
tanımlamaktadır.

2.1.2. Hukuki Dayanaklar
Katı atık hizmetinin hukuki dayanaklarının başında Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu
gelmektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a)
bendinde belediyelerin “... çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık...” hizmetlerini yapar yaptırır
denilmektedir. Yine, belediyelerin yetki ve imtiyazlarının sıralandığı 15. maddenin (g) bendine göre,
katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, belediyelerin yetkisindedir.
Ayrıca, Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde, belediyede 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, denilmektedir.

Büyükşehir belediyelerinde ise büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki
paylaşımında katı atıkların toplanması ilçe belediyelerinin, depolanması ve bertaraf edilmesi ise
büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanı içindedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun
7. maddesinin (i) bendine göre, 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, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli
düzenlemeleri yapmak, büyükşehir belediyelerinin görevleri arasındadır.
Yine, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde ilçe belediyelerinin görevleri arasında, (b)
bendinde büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak yer almıştır.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu da katı atık hizmetlerinin görülmesi için önemli bir hukuki
dayanaktır. Söz konusu hizmetin önemi, kapsamının genişliği ve maliyetinin yüksekliği nedeniyle kimi
zaman belediyelerin birlik kurmaları gerekebilir. Bu nedenledir ki, birlik kurmak ve birlikten ayrılmak
gönüllülük esasına dayandığı halde, Kanunun 4. maddesine göre, su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı
hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda;
Cumhurbaşkanı, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu
fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma da Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 2. maddede evsel katı atığı tanımladığı görülmektedir. Yine, Kanun’un
11. maddesine göre, 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.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği de (RG. 02.04.2015/29314)
belediyelerin gördüğü evsel katı atık hizmetinin hukuki dayanakları arasındadır. Yönetmeliğin 4.
maddesinde ara depolama tesisi, atık getirme merkezi, ayrı toplama, atık yönetimi, atık yönetim planı
gibi kavramların tanımları yapılmaktadır. Belediye atıklarının, yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu
bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da

içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları olduğu biçiminde
tanımlanmıştır.
Yönetmelik, belediyelerin görev ve sorumluluklarını 8. maddede ayrıntılı biçimde belirlemiştir. Buna
göre, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri;
•

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,
yükümlüdürler.
Büyükşehir belediyeleri;
• Yukarıda tüm belediyeler için geçerli olan hükümlere uymakla,
• 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 almakla,
• İlçe belediyeleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu
sağlamak ve desteklemekle,
• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
hükümleri kapsamında değerlendirilen tesisleri imar planına işlemekle,
• Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından aktarma
istasyonundan taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
yükümlüdürler.

•
•

•
•

•

Büyükşehir ilçe belediyeleri;
Tüm belediyeler için geçerli olan hükümlere uymakla,
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 almakla,
Büyükşehir belediyesinin atık yönetim planlarının hazırlanmasına katkı sağlamakla,
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 sunmakla,
Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını,
taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.
İl, ilçe ve belde belediyeleri;
• Tüm belediyeler için geçerli olan hükümlere uymakla Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
hükümlere uymakla,
• 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 almakla,
• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
hükümleri kapsamında değerlendirilen tesisleri imar planına işlemekle,
• 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 sunmakla,
• Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,
• Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını,
taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
yükümlüdürler.
Bir başka hukuki dayanak Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’tir (RG.
26.03.2010/27533). Yönetmeliğin 2. maddesine göre yönetmeliğin kapsamı, 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
sorumluluklardır. 6. maddeye göre ise 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.
Bir başka hukuki dayanak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği’dir (RG. 06.06.2015/29378). Yönetmeliğin amacı, 1. maddede, bitkisel atık
yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin
sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip,
politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Bu
çerçevede belediyelerin görev ve yetkileri 8. maddede sıralanmıştır: Buna göre; büyükşehir
belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyelerinin tamamı yetki sahalarında
bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini
önlemekle görevli ve yetkilidir.
İl, ilçe ve belde belediyeleri;
• Sınırları dahilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle
veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna
ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi
uygulamakla,
• Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı
almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak
toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı
bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi vermekle,

görevli ve yetkilidir.
Öte yandan, büyükşehir belediyelerinin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları bünyesinde yer
alan Atık Yönetimi Şube Müdürlüklerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 maddesinin (b) bendine
göre çıkarılan Görev ve Çalışma Yönetmelikleri de belediyelerin katı atık hizmetleri için hukuki
dayanaklar arasında saymak mümkündür. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir
yönetmeliği bulunmaktadır. Aynı şekilde, kimi büyükşehir ilçe belediyelerinin de benzer yönetmelikleri
olduğu dikkat çekmektedir. Şişli Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik buna örnek olarak verilebilir.

2.1.3. Zorunlu Hizmet-İsteğe Bağlı Hizmet
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda zorunlu isteğe bağlı görev ayrımı yapılmış olmamakla birlikte –yapar
ya da –yaptırır ifadeleri içeren 14. maddenin (a) bendinde yer alması, katı atık hizmetinin zorunlu
hizmetlerden olduğunu ortaya koymaktadır.

2.1.4. Kurumsal Yapı
Büyükşehir belediyelerinde katı atık hizmetlerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yerine getirildiği görülmektedir. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi altında Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu başkanlığın altında Atık Yönetimi ve İhale İşleri Şube
Müdürlüğü, bu müdürlük altında Hafriyat şefliği ve İhale İşleri Şefliği gibi kademeli bir örgütlenme
vardır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi kararıyla kurulan Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esasları bir
yönetmelikle belirlenmiştir. Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün idari teşkilatı; müdür, şef, memur,
sözleşmeli personel ve işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşmaktadır; birimlerin iç organizasyon
yapılarının teşkili, müdürün teklifi ve bağlı olduğu üst yöneticinin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç
düzenlemede geçerlilik kazanır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube
Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen “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.”, görevleri yerine getirmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet yürüten bir müdürlüktür.
Türkiye’nin çeşitli metropol alanlarında bölgesel ve yerel özellikle uygun şekilde belediye meclisi
kararıyla farklı örgütlenme yapıları oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi
Başkanlığı altında Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube
Müdürlüğü, İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü ve Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü;
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında Atık Yönetimi Şube
Müdürlüğü; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında Sıfır

Atık Yönetim Şube Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü, Atık Yönetim Şube
Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

2.1.5. Hizmetin Sunumu
Evsel katı atıkların yönetimine ilişkin sunulan hizmetler çeşitlilik göstermektedir. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin çevre yönetimi konusunda belirlediği stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak atık
yönetimini etkinleştirmek, atıkları çevre kirliliğini önleyecek şekilde değerlendirmek, bertaraf etmek
ve geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak, kalite yönetim sisteminde ve hizmetlerde sürekli
iyileşmeyi sağlamak kalite politikasının kapsamını oluşturmaktadır. Yine, vizyon olarak, İstanbul için
atık yönetimi hizmetlerini gelişen teknolojik uygulamalarla hayata geçiren; sürdürülebilir çevre
yönetiminde yer alan bir hizmet birimi olarak belirlenmiştir. Atık Yönetim Şube Müdürlüğü’nün
misyonunun da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misyonu doğrultusunda İstanbul’un yaşam
kalitesini artırma, daha temiz ve daha saygın bir dünya şehri haline gelmesi için, katı atık yönetim
planını yapmak, yaptırmak, atıkların geri kazanımı, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin
hizmetleri yürüterek atık yönetiminde güvenli, çözüm odaklı ve dünya standartlarında hizmet anlayışı
olduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi
Şube Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri bir yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre bu
Müdürlüğün görevleri şunlardır:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve
aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç aktarma istasyonlarına, düzenli depolama
sahalarına ve diğer tesislere gelen katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve
bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
İstanbul'un muhtelif yerlerindeki katı atık aktarma merkezlerini işletmek, işlettirmek ve
yenilerini yapmak, yaptırmak,
Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
Düzenli depolama katı atık sahaları yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek,
Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmektir.
Uygulamaya bakıldığında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi;
Katı atık transfer istasyonlarına İlçe Belediyeleri tarafından getirilen evsel katı atıkların kabulü
ve bu istasyonlardan Kemerburgaz-Odayeri, Şile-Kömürcüoda ve Silivri-Seymen Düzenli
Depolama Alanlarına evsel atıkların taşınması,
Katı atık düzenli depolama tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi,
Avrupa ve Asya Yakasındaki (LFG) Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrallerinin
işletilmesi,
Katı atık kompostlaştırma ve geri kazanım tesislerinin işletilmesi,
Gümrüklerden ve özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda defolu, bozuk, tarihi geçmiş
malzemelerin Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve imha prosedürlerine göre imha
işlemlerinin yapılması ve İstanbul genelindeki ana arter ve meydanların süpürülmesi,
yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir.

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢

➢
➢

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde evsel katı atık hizmeti sunma prosedürü şöyle işlemektedir:
İstanbul genelinde toplanan evsel atıklar aktarma istasyonları ve atık taşıma tırları ile kent
merkezlerinden alınıp düzenli depolama alanlarına taşınmaktadır.
Evsel atıklar ilçe belediyeleri tarafından ev, işyeri ve sokaklardan değerlendirilebilir atıklar
ayrıştırılarak toplanmaktadır.
Ayrıştırılamayan atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait aktarma istasyonlarına
getirilmektedir.
Aktarma istasyonlarında, küçük araçlarla getirilen atıklar sıkıştırılarak daha büyük araçlara
transfer edilip; bertaraf edilmek üzere kent dışında yer alan düzenli depolama alanlarına
taşınmaktadır.
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında kabul edilen atıklar depolama
alanına alınmaktadır.
Dökümü yapılan atıklar dozer ile serilir, çöplerin sıkışması sağlanmaktadır.
Depolama alanındaki çöp içinde bulunan organik maddelerin çürümeye başlamasıyla
içeriğinde metan gazı bulunan çöp gazı oluşur. Bu gaz, gaz toplama bacaları ile toplanıp gaz
motorlarında yakılarak enerji tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.
Biriken çöp sızıntı suyu arıtma tesislerinde işleme tabi tutulup, depolama işlemi tamamlanan
alan toprak yapısına uygun bitki örtüsüyle yeşillendirilerek gaz çıkışı tamamlanana kadar
(yaklaşık 30 yıl) çevresel verilerin kontrolü sağlanmaktadır.
Çöp gazları elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.
Depolama tesisine gelen karışık evsel atıkların geri dönüştürülebilir olanları ayrıştırıldıktan
sonra geriye kalanlar fermantayon işlemine tabi tutularak kompost olarak kullanılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bakıldığında ise Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğe göre, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve
sorumluluklarının arasında:
•
•

•

İzmir İli 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,
Söz konusu tesislerin inşaatı sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek riskleri
önleyici tedbirleri almak ya da aldırmak da bulunmaktadır.

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir il
sınırlarındaki 90 hektar alanda yasal düzenli atık depolama tesisidir. Tesise sadece evsel nitelikli
atıkların kabulü yapılmaktadır. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından hizmete alındığı 1992 yılından beri işletilmektedir.
Evsel atıklar ile karışmamış olması ve kendi olanaklarıyla teslim etmeleri koşuluyla Harmandalı Düzenli
Atık Depolama Tesisine ücretsiz olarak kabulü yapılmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın katı atıklara ilişkin görev
ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
•
•

Atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
Atık yönetim planına göre ihtiyaç duyulan katı atık bertaraf tesisleri için uygun yer tespiti
yapmak, etüt, proje ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
Katı atık bertaraf tesislerini ilgili mevzuatlar kapsamında işletmek veya işletilmesini sağlamak.

•
•
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Atık Yönetimi Şube
Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•

Mersin ilinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların (çöp) aktarma istasyonlarından alınarak
bertaraf ve düzenli depolama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
Sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların yönetimini sağlamak,
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli depolama işlemlerinin yönetimini
sağlamak,
Mersin Büyükşehir Belediyesinin kendi faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz
atıkların bertaraf ve geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamaktır.

Mersin’de de evsel katı atıklar katı atık aktarma istasyonları ile taşınmakta, depolanmakta ve elektrik
üretilmektedir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi ve İşletme
Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarının arasında:
•

•
•

•
•
•

Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve
bertaraf sahasına kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi
(geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve
İşletme Kılavuzu doğrultusunda “İşletme Planını” hazırlamak, hazırlatmak,
Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; hizmet edilen bölgeyi ve mevsimleri
temsil edecek şekilde yılda iki defa katı atık karakterizasyonu analizini yapmak; her yıl Şubat
ayı sonuna kadar “Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme
Formu” nu hazırlayarak Bakanlığa sunmak,
Atıkların geri kazanımı amacıyla tesisler kurmak/kurdurmak; enerji elde edilmesine yönelik
çalışmalar yapmak/yaptırmak; yapılan tesisleri işletmek/işlettirmek,
Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak;
uygulamak ve uygulatmak,
Atıkların yönetimi ve bertarafı konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yurt
dışı/içi eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak bulunmamaktadır.

Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise katı atık yönetimine yönelik yetkiler daha sınırlı olduğu için
hizmetlerin sunumunda da buna paralel şekilde sınırlılıklar vardır. Örneğin Şişli Belediyesi Çevre

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çalışma Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca şeffaflık, hesap
verilebilirlik, uygulamada eşitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik ilkelerini
esas alarak çalıştığını belirtmektedir. Müdürlüğün bünyesindeki Atık Yönetim Biriminin görev, yetki ve
sorumluklarından evsel atıklarla ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Halk sağlığını korumak amacıyla, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında,
ilçede atık yağ üreten işletmelerin atık yağlarını mevzuata uygun şekilde ayrı toplanmasını
sağlamak ve denetlemek,
Evlerden atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,
Atık Yönetim Yönetmeliği kapsamında oluşan tekstil atıklarının, evsel türden tehlikeli atıkların,
atık ilaçların kaynağında ayrı toplanmasıyla/toplattırılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların yönlendirdiği şekilde, yönetmelikler
dahilinde belgelendirme, beyan işlemlerini yapmak,
Ayrıca, lisanslı ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla koordineli çalışarak, Atık Toplama Birimi’nce
toplanan atıkların geri kazanımını/bertarafını sağlamak ve/veya bu konuda ilçe genelinden
gelen talep ve soruların cevaplandırılmasını, şikayetlerin takibini sağlamak,
Doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili okullarda
çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenlemek,
Gerektiğinde toplama veriminin arttırılması için konut bilgilendirme ve halka açık alanlarda
bilgilendirme çalışmalarını yürütmek,
Belediye hizmet binalarında oluşan atıkların Yönetmeliklere uygun şekilde ayrı toplanmasını,
geri kazanımını/bertarafını sağlamak
Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda atıkların kaynağında ayrı toplama
çalışmalarını denetlemek.

2.2. Altı AB Üye Devletinde Evsel Atık Yönetimi
Bulguların özeti
Evsel atıkların toplanması ve işlenmesi, altı AB Üye Devletinin hepsinde zorunlu bir belediye işlevidir.
Belediyelere aynı zamanda operasyonel standartlar belirleme ve maliyete dayalı evsel atık ücretleri
ve/veya hacme dayalı ücretler koyma konusunda da yetkiler tanınmaktadır. Genel anlamda, evsel atık
yönetimi yerel sağlık endişelerinden daha geniş kapsamlı çevre ve kaynak yönetimi endişelerine ve
aynı zamanda da döngüsel ekonomi hedeflerine doğru büyük bir değişim yaşamıştır. Bu karşılaştırmalı
çalışmada yer alan beş hizmet arasında, evsel atık aynı zamanda AB tarafından en çok düzenlenen
hizmet alanı olmaya devam etmekte, zorunlu AB politikaları ve hedeflerini ulusal mevzuatlar yoluyla
belediyelere doğru kademelendirmektedir. AB'de üretilen toplam atığın yalnızla %7-10'unu temsil
etmekle beraber, evsel atık, çeşitliliği, üreticilerinin sayısının yüksek olması ve sorumlulukların dağınık
olması nedeniyle yönetilmesi en karmaşık akımlardan biridir. Sonuç olarak, evsel atıkların AB
düzenlemelerine uygun olarak yönetilmesi, Üye Devlet düzenleyicilerinin ulusal mevzuatı ve rehber
ilkeleri AB düzenleyici çerçevesi ile uyumlaştırma konusundaki yüksek kapasitelerine ve aynı şekilde
belediyelerin AB atık yönetimi standartlarını uygulama ve bunlara uyma konusundaki yüksek
kapasitelerine bağlıdır. Gerçek hayatta, bu çalışmada yer alan altı devlet de dahil olmak üzere, AB Üye
Devletleri arasında ve içinde AB'ye uyma konusunda önemli farklılıklar söz konusudur.

Evsel atık teslim ve hizmet standartları için ulusal düzenleyici çerçeveler, belirli atık türleri ve atık
yönetimi öncelikleri için AB atık politikaları ve asgari standartlarının bir yansımasıdır. AB Atık Çerçeve
Direktifi (2008/2018) belediyelerde evsel atık konusundaki temel mevzuattır ve tekrar kullanım ve geri
dönüşüm için bir çerçeve sunmaktadır. Madde 4 atık yönetimi öncelik sırasının zorunlu beş adımlı
hiyerarşisini ortaya koymaktadır: Tercih edilen seçenek olarak atıkların önlenmesi, ardından tekrar
kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı - diğer amaçlar (örn. yol inşaatı) ve enerji çıkarımı (örn. elektrik
ve/veya merkezi ısıtma için enerji santrallerinde yakılması) için kullanımı da dahil olmak üzere - ve son
seçenek olarak, güvenli bertarafı (atık depolama sahaları). Belediye atıklarının yönetiminin AB atık
hiyerarşisinde üst kademelere taşınması, kaynaklardan en yüksek değerin elde edilmesi ve aynı
zamanda da çevresel etkinin azaltılması ve iş yaratılması için esastır. Atık direktifi aynı zamanda atık
ayrıştırma, kirleten öder ilkesi yoluyla finansman ve kullanılmış piller, elektronikler ve araçlar için
genişletilmiş atık üreticisi sorumluluğu konularında da standartlar ortaya koymaktadır. Bunun yanı
sıra, Döngüsel Ekonomi için AB Eylem Planı (2015) tarafından döngüsel ekonomiye geçiş
desteklenmektedir ve bu üretim ve tüketimden atık yönetimine ve ikincil materyaller piyasalarına
kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır.
AB çerçevesi aynı zamanda, Atık Depolama Direktifi (1999) ile biyoçözünür belediye atıkları için belirli
atık depolama yönlendirme hedefleri ve Atık ve Ambalaj Atığı Direktifi (1994) ile de geri dönüşüm
hedefleri ortaya koymakta ve belirli atık akımlarını ve üretici sorumluluklarını hedef alan bir dizi direktif
içermektedir. Bu tedbirlere ek olarak, atık depolama uygulamalarının azaltılması amacıyla belediyeler
tarafından konulan ulusal atık depolama ve yakma vergileri bulunmaktadır. Danimarka ve Almanya
gibi bazı AB Üye Devletlerinde kıt arazi mevcudiyetini, hassas çevreleri ve içme suyu kaynaklarını
korumak amacıyla atık depolama konusunda fiili yasaklar (moratoryum) bile uygulanmaktadır.
Ulusal mevzuat uyarınca, belediyeler kağıt, metal, plastik, cam ve biyoatıkların ayrı toplanması ve geri
dönüştürülmesine ilişkin asgari hizmet standartlarına uymak zorundadır (2015 itibarıyla). Buna ek
olarak, 2020'ye kadar evsel atıkların en az %50'sinin (ağırlık olarak) geri dönüştürülmesi veya tekrar
kullanım için hazırlanması gerekmektedir ve sonraki hedefler 2025 yılı için %55, 2030 yılı için %60 ve
2035 yılı için %65'tir. Bu hedefler, belediyelerin birlikte yerine getirmesi gerektiği bağlayıcı ulusal
hedeflerdir ve ulusal düzenleyicilerin bu hedeflere ulaşamayan belediyeleri cezalandırması
beklenmektedir. An itibarıyla, İspanya ve Bulgaristan da dahil olmak üzere 14 AB Üye Devleti 2020
hedefine ulaşamama riski altındadır .
Atık Çerçeve Direktifi (Madde 28) belediyeler de dahil olmak üzere tüm düzeylerdeki otoriteler için
planlama sorumlulukları ile birlikte AB atık planlama hiyerarşisini tanımlamaktadır. Bu doğrultuda,
belediyelerin yukarıdaki her atık kolunu kapsayan 6 yıllık atık planları yapması gerekmektedir. Planlar
durum ve politika olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır ve yerel danışma faaliyetlerine dayanmaları
gerekmektedir. Belediyeler aynı zamanda atık akımlarını takip etmek ve atık verilerini ulusal düzeyde
ve AB düzeyinde raporlamak ve haneleri atıklarını ayrıştırma konusunda teşvik edecek ve karışık atığa
kıyasla ayrıştırılmış atık akımlarının toplanma sıklığını artıracak tedbirleri hayata geçirmek
zorundadırlar. Bu son bahsedilen uygulamanın başarılı olabilmesi için, yeni atık stratejileri hakkında o
bölgede ikamet eden kişilerin bilgilendirilmesi ve her hanenin bulunduğu binada atık ayrıştırma ve
toplama sistemleri oluşturulması da dahil olmak üzere atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda
uygulamalı çözümlerin tartışılması ve benimsenmesi için yurttaşlık eğitimi çalışmaları yürütülmektedir.
Maliyete dayalı kirleten öder ilkesi de evsel atıklar için kullanılmaktadır, fakat uygulamada toplama
ücretleri genellikle hacme veya ağırlığa dayalı ücretlerden ziyade sabit oranlardır (İspanya, Bulgaristan,
Fransa) ve bu da atık azaltmaya yönelik bir tüketici davranışını teşvik edebilmektedir. Yerel düzeyde
mali önleme teşviklerine ilişkin de az sayıda örnek bulunmaktadır (depozito).

Asıl hizmet üretimi – toplama, geri dönüşüm, yakma, bertaraf vb. - çeşitli derecelerde özel yükleniciler
ve/veya bağlayıcı belediyeler arası işbirlikleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu, hem ulusal
gelenekleri hem de AB Komisyonu tarafından 1) iç piyasanın işleyişini geliştirme ve kamu kurumlarını
kamu altyapı hizmetlerini ve diğer hizmetleri piyasa güçlerine bırakmaya ikna etme, ve 2) ölçek
verimliliği sağlamak ve finansal yükü paylaşmak amacıyla altyapı planlaması ve/veya hizmet alımı
konusunda belediyeler arasındaki işbirliğini teşvik etme yönünde gösterilen çabaları yansıtmaktadır.
Bu doğrultuda, belediye hizmetlerinin alımı zaman içinde kayda değer bir şekilde değişmiştir ve pek
çok belediye evsel atık toplama ve işleme hizmetlerinin 'yeniden belediyeleştirilmesini' tercih etmiştir
ve bu her şeyden önce belediye bütçelerindeki kısıtlar ve maliyet tasarrufu amaçlarından
kaynaklanmaktadır. Atık yönetimine ilişkin bağımsız hizmet alımı çalışmaları, dışarıdan alımın sağladığı
maliyet tasarruflarını işlem maliyetleri ve belirli piyasa koşulları ile karşılaştırmaları sonucunda bu
davranışları desteklemiştir. Ancak hizmetin içeriden veya dışarıdan alımını savunan siyasi paradigmalar
bireysel meclis düzeyine doğru devam etmeye mahkumdur ve ulusal çerçeveler dışarıdan alıma hem
izin vermekte hem de bunu teşvik etmektedir. Öte yandan belediyeler arası işbirliği ise tüm AB Üye
Devletlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

2.2.1. Danimarka
Danimarka 1973 yılında, diğer şeylerin yanı sıra atık yönetiminin esas temelini oluşturan dünyanın ilk
çevre koruma kanunlarından birini kabul etmiştir. O dönemde atıklar esasen bir sağlık sorunu olarak
görülmekle beraber, Kanun atıklara ilişkin algıyı giderek (aynı zamanda) bir çevre sorununa
dönüştürmüştür.
Danimarka Çevre Bakanlığı o zamandan beri daha fazla geri dönüşüm sağlamak ve kaynak tüketimini
azaltmak için çalışmıştır ve 1978 yılında tüm kağıtların ve içecek ambalajlarının en az %50'sinin geri
dönüştürülmesi gerektiğini belirten dünyanın ilk geri dönüşüm kanunu çıkarılmıştır. 1990 yılında, geri
dönüşüme ilişkin yasa, belediyelerin seyrek nüfuslu alanlar istisna olmak üzere tüm bölgelerde kağıt
ve camların ayrı toplanmasını organize etmesini zorunlu kılacak şekilde değiştirilmiştir.
Günümüzde, Danimarka'daki atık düzenlemesi, AB Atık Çerçeve Direktifi (2008) de dahil olmak üzere
atıklara ilişkin AB düzenleyici çerçevesini ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarına ilişkin giderek güçlenen
vurguyu yansıtmaktadır. Belediyelerde evsel atık yönetimine ilişkin mevcut Danimarka mevzuatı Çevre
Koruma Kanunu'nun 7. ve 8. Maddeleri etrafında dönmektedir ve AB düzenleyici çerçevesinin altında
yer almaktadır.
Atık Çerçeve Direktifi'ne göre, 2020 yılına kadar tüm evsel atıkların %50'sinin geri dönüştürüleceği
belirtilmektedir. Atık yönetiminin düzenlenmesi ve teşvik edilmesi ve atık hiyerarşisindeki üst düzey
yaklaşımların önceliğinin desteklenmesi için bir dizi finansal ve siyasi araç hayata geçirilmiştir. İlk amaç
yer altı sularının korunması ve aynı zamanda da merkezi ısıtma ve elektrik üretimine katkı sağlanması
amacıyla atıkların atık depolama sahalarından yakılmaya yönlendirilmesi olmuştur. Dolayısıyla 1987
yılında, ton başına ödenen mali bir tedbir olan Atık Depolama Vergisi hayata geçirilmiştir. 1997 yılında
buna ek olarak geri dönüşüme veya yakılmaya uygun tüm atıklara yönelik atık depolama yasağı
getirilmiştir. Atık Depolama Vergisi ve atık depolama yasağı, atık işlemenin temel iki yönlendiricisi
olarak görülmüş ve Avrupa'daki en düşük atık depolama oranlarından birine ulaşılmasına katkı
sağlamıştır. Atık depolama yasağı hayata geçirildiğinde, Atık Depolama Vergisi, Çevre ve Geri Dönüşüm

Vergisi olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu vergi, özel evsel atıkların yanı sıra ticari atıkları da
hedeflemektedir ve vergi oranı kanunla belirlenmektedir. Vergi, belediyedeki altyapı hizmetlerini
sunan ve atık yönetiminden sorumlu şirket aracılığıyla belediye meclisi tarafından toplanmakta ve
muhafaza edilmektedir. Özel haneler, atık toplama harcına ek olarak bu vergiyi ödemekte ve Çevre ve
Geri Dönüşüm Vergisi'nden elde edilen vergi gelirleri belediyelerin geri dönüşüm programlarının
işleyişini finanse etmek için kullanılmaktadır.
Belediyelerin rolü
Çevre Bakanlığı ve belediyeler atık konusunda yetkili otoritelerdir. Bakanlık düzenleyici çerçeveyi
sunarak atık yönetimindeki genel gelişimi izlerken (AB geri dönüşüm hedeflerine uyma gibi),
Danimarka belediyeleri, Çevre Koruma Kanunu'nun 7. ve 8. Maddeleri ve 1989 yılından bu yana
Atıklara İlişkin Yasal Düzenleme'de belirtildiği şekilde tüm evsel atıkların toplanması, geri
dönüştürülmesi, yakılması ve depolanmasından sorumludur. Buna göre, Atıklara İlişkin Yasal
Düzenleme belediyelere, ulusal hedeflere ve amaçlara uydukları ve toplanan evsel atıklara ilişkin
gerekli işleme kapasitesini güvenceye aldıkları sürece atıkları nasıl toplayacakları ve yönetecekleri
konusunda karar vermeleri için takdir yetkisi tanımaktadır. Atıklara İlişkin Yasal Düzenleme ayrıca atık
planlama, veri toplama ve gözetim dahilinde de belediyelere yönelik zorunlu yükümlülükler
içermektedir.
Atık toplama ve işleme maliyetleri, kirleten öder ('attığın kadar öde') ilkesine göre, yani haneler
tarafından ödenen bir maliyet ve hacim temelli atık toplama ücreti yoluyla tamamen karşılanmaktadır.
Bu ücret belediye meclisi tarafından belirlenmekte ve toplanmakta ve belediye emlak vergisi
faturasında ayrı bir kalem olarak yer almaktadır.
Belediyelerin evsel atık yönetiminde, özel yükleniciler ve belediyeler arası şirketlerin önemli ölçüde
kullanımı (gönüllü ancak bağlayıcı belediyeler arası işbirliklerine ait olan ve bunlar tarafından işletilen
ve her belediye malikine istinaden meclis temsilcileri kurulu tarafından denetlenen şirketler) da dahil
olmak üzere bir dizi farklı hizmet sunumu yöntemine başvurulmaktadır. Genel anlamda, belediyelerde
teknik ve çevresel hizmetlerinin dışarıdan alınması geleneği çok eskiye dayanmaktadır. Bu aynı
zamanda belediyelerde atık yönetimi alanında da tercih edilen yöntemdir ve belediyelerin çoğu
doğrudan atık toplama işçileri istihdam etmemektedir. Atık toplama vb. hizmetlere ilişkin sözleşmeler
açık AB ihaleleri yoluyla normal zamana bağlı hizmet alımı kurallarına göre verilmektedir ve
performans sözleşmeleri kullanılarak belediye meclisi tarafından denetlenmektedir.
Evsel atıklar tipik olarak bireysel hanelerden haftalık olarak toplanmaktadır fakat bu yalnızca her hane
tarafından ayrıştırılıp belediye tarafından sağlanan belirli konteynerlere (genelde plastik, metal, bahçe
atıkları, kağıt, cam ve tehlikeli atıklar olarak) atıldıktan sonra arta kalan atıklardır. Ayrıştırılmış atıkların
bulunduğu konteynerler genelde ayrıştırılmış toplu atıklar ile birlikte, özel atık toplama kamyonları
kullanılarak aylık olarak toplanmaktadır. İkisinin arasında, toplu atıklar evlerden de toplanmaktadır,
örn. iki haftada bir bahçe atıkları ve toplu atıkların toplanması.
Geri dönüşüm, işleme ve son olarak atık depolama konusunda çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Her
belediye bir veya daha fazla geri dönüşüm tesisi işletmektedir ve vatandaşlar ve özel sektördeki küçük
işletmelerin bu tesislere erişimi bulunmaktadır ve daha yüksek miktarlardaki atıklarını tesis sahasında
belirlenmiş konteynerlere göre ayırarak atabilmektedirler. Geri dönüşüm tesisleri, bireysel hanelerden

atık toplanmasına ek olarak hizmet vermektedir. Bu aynı zamanda piller, kimyasallar, elektronikler vb.
gibi tehlikeli evsel atıkları da kapsamaktadır. Kızıl Haç ve diğer hayır kuruluşları da yeniden satılmak
üzere kullanılmış giysilerin toplanması için sahada (ve belediye içinde diğer yerlerde) kendi
konteynerlerini işletmektedir.
Atıkların evlerden veya geri dönüşüm tesisleri ve belirlenmiş konteynerler aracılığıyla toplanmasının
ardından, bu atıklar atık hiyerarşisine göre, yani geri dönüşüm tercih edilerek işlenmektedir. Geri
dönüşüm kapasitesi çoğu durumda özel geri dönüşüm şirketleri veya belediyeler arası şirketler ile
yapılan anlaşmalarla güvence altına alınmaktadır. Bu, genelde belediyeler arası şirketler tarafından
işletilen yakma tesisleri ve atık depolama sahaları için de geçerlidir1. Yakma tesisleri ve atık toplama
sahalarının nerede kurulacağına, çevresel etki değerlendirmesi kriterlerine göre ve de büyük risklere
ve çevre ve aynı zamanda da o bölgede ikamet eden kişilerin hayatları üzerinde etkiye sahip olan büyük
kalkınma projeleri ve inşaatlarına ilişkin AB düzenlemelerine uygun olarak Çevre Koruma Kanunu’nda
ana hatları çizilen usullere göre karar verilmektedir. Tüm AB Üye Devletleri için zorunlu olan ÇED
usulleri, genişletilmiş kamuya açık duruşmalar ve isteğe bağlı haksızlığı giderme usullerini
içermektedir.
Genel anlamda, evsel atıkların uygun şekilde ayrıştırılması ve toplanması, belediye meclisleri ve yerel
sakinler arasında yakın bir işbirliğini gerektirmektedir ve her belediye atık ayrıştırmanın verimli bir
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve atıkların geri dönüşümünün, örneğin her hanenin kendi
binaları içinde çok sayıda farklı atık kutusu bulundurmasını gerektirmek gibi uygulamalarla yerel
sakinler üzerinde aşırı yük yaratmasını engellemek amacıyla vatandaşlarıyla devamlı bir diyalog
(vatandaş anketleri, vatandaş e-panelleri, vatandaşların meclis alt komitelerine dahil edilmesi)
kurmaktadır.

2.2.2. Birleşik Krallık
Diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, Birleşik Krallık'taki evsel atık yönetimi de atıkların
düzenlenmesi, işlenmesi ve taşınmasını kapsayan Atık Çerçeve Direktifi (2008) ve atık arıtma ve
işlemenin belirli türlerini kapsayan Atık Depolama Direktifi (1999) ve Atık Yakma Direktifi (2000)
etrafında hareket eden AB politikaları ve düzenleyici çerçevesi içine yerleştirilmiş haldedir2.
Birleşik Krallık'ta atık yönetimi devredilmiş bir sorumluluktur ve Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve
İngiltere'de ayrı atık stratejileri bulunmaktadır. Her birinde farklı amaçlar ve hedefler söz konusudur
ve aynı zamanda stratejiler giderek çeşitlendirilmektedir. Ancak tamamında AB atık hiyerarşisi dikkate
alınmaktadır ve atık azaltma, kaynakların geri kazanımı ve potansiyel enerji, atık toplama sahalarında
bertarafa göre öncelikli tercihlerdir.
Düzenleyici çerçeveye ek olarak atık bertarafı kullanımın azaltılması için iki finansal teşvik
bulunmaktadır ve bunlar ton başına ödenen ve artan bir mali tedbir olan Atık Depolama Vergisi ve
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buna ek olarak atık depolama operatörü tarafından belirlenen bertaraf maliyetleridir. Atık depolama
operatörü, verginin ödenmesinden sorumludur ve normal atık depolama ücretlerine ek olarak bu
maliyeti işletmelere ve yerel meclislere/özel hanelere yansıtır. Vergi gelirleri merkezi yönetim
tarafından muhafaza edilir ancak atık depolama operatörleri Atık Depolama Kredi Sistemi altında
bulunan Atık Depolama Topluluk Fonu'na ödeme yaparak vergi yükümlülüklerini azaltabilirler. Fon,
atık depolama sahasının yakınlarında gerçekleştirilen topluluk veya çevre projelerine yardım sağlar.
Bu tedbirler belediyelerin evsel atık yönetim politikalarını şekillendirmekte ve geri dönüşüm ve tekrar
kullanımı ekonomik olarak uygulanabilir seçenekler haline getirmekte ve belediye meclislerine
haneleri atıklarını geri dönüştürme ve kompostlama konusunda ikna etmeleri için bir teşvik
sunmaktadır.
Belediyelerin/yerel yönetimlerin rolü
Yerel yönetimler, Çevre Koruma Kanunu (1990) kapsamında evsel atıkların toplanması ve bertaraf
edilmesi konusunda yasal bir göreve sahiptir fakat toplama sıklıkları, konteyner büyüklükleri, geri
dönüşüm için toplanacak materyaller ve organik atıkların ayrıca toplanıp toplanmayacağı konularında
kendileri karar verebilmektedirler. Birleşik Krallık genelinde kayda değer çeşitlilikte toplama sistemleri
mevcuttur ve bazı yerel yönetimler iki farklı geri dönüştürülebilir materyal için ayrı toplama
gerçekleştirerek yalnızca mevzuata uyarken, diğerleri dokuza kadar ayrı toplama kutusu kullanarak atık
toplamaktadır.
Atık Ödevi Yönetmeliği tüm atık transferlerinin menşe noktasından nihai bertaraf noktasına kadar
kaydedilmesini ve Birleşik Krallık içindeki atık hareketleri için denetlenebilir bir yol oluşturulmasını
gerektirmektedir. Yerel yönetimler atık hareketlerini üç ayda bir Çevre, Gıda ve Köy İşleri Başkanlığı'na
bildirmekte ve Başkanlık da atık üretimi, işlenmesi ve bertarafı alanlarındaki ulusal hedefler ve
eğilimlere göre sağlanan ilerlemeyi raporlamaktadır.
Birleşik Krallık'ta atıkların toplanması, işlenmesi ve bertarafı konularındaki yerel yönetimler ve
Hükümet departmanları arasında sorumluluk paylaşımının belirsiz olması bir sorun yaratmaya devam
etmektedir3. İki kademeli sistem kapsamında, evsel atıkların yönetilmesi sorumluluğu yerel düzeyde
İlçe ve Semt Meclisleri Atık Toplama Kurumları ile İl Meclisi Atık Toplama Kurumları arasında
paylaşılmıştır. Üniter idareler (pek çok kent ve şehir de dahil olmak üzere) evsel atıkların hem
toplanması hem de bertarafı konusunda sorumluluk sahibidir. Benzer bir sorumluluk paylaşımı ulusal
düzeyde, atık politikası, stratejisi ve izlenmesinden sorumlu Resmi Kurum olan Çevre, Gıda ve Köy işleri
Başkanlığı ile atık toplama ve bertarafı süreçlerinin ruhsatlandırılması ve düzenlenmesinden sorumlu
Birleşik Krallık Resmi Kurumu olan Çevre Kurumu arasında da bulunmaktadır.
Muğlak sorumluluk paylaşımı nedeniyle, yerel yönetimler düzeyinde AB Atık Çerçeve Direktifi'nde
belirtilen atık önleme önceliğinin gerçekleştirilmesi zor hale gelebilmektedir ve yerel atık yönetimi
genellikle geri dönüşüm ve bertarafa doğru yönelmektedir. Bunlara ek olarak, merkezi yönetim ve
yerel yönetimler arasında giderek daha iddialı hale gelen atık stratejileri ve döngüsel ekonomi
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yaklaşımları ile yerel yönetimlerin maruz kaldığı mali baskıların nasıl dengeleneceği konusunda da
devam etmekte olan bir tartışma söz konusudur.
Bahsedildiği üzere, Birleşik Krallık'ta atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi alanında çeşitli
karmaşıklık düzeylerinde belediye toplama programları bulunmaktadır. Atık toplama, hanelerin katılım
göstermemesi ve davranışsal tutumları ile evsel atıkların nasıl ayrıştırılacağına ilişkin uygulamadaki
sorunlar tarafından zora sokulmaktadır. Karmaşık ayrıştırma süreçlerine sahip olan toplama
hizmetlerine gösterilen katılım daha düşük kalırken basit bir şekilde yalnızca geri dönüştürülebilir
materyallerin arta kalan atıklardan ayrıştırıldığı ikili ayrıştırma uygulamalarının daha popüler olduğu
görülmüştür. Kağıt, karton, cam ve metallerin ayrıştırılması için oluşturulmuş süreçler bulunmaktadır.
Bu materyaller sıklıkla evlerden geri dönüşüm amacıyla toplanmaktadır.
Hacimli atıklar normal evsel atıklara kıyasla daha rastgele dağılmış halde olmalarından dolayı genellikle
ayrı olarak toplanmaktadır ve bu da bazı malzemelerin tekrar kullanım amacıyla geri kazanımına imkan
tanımaktadır. Mobilyaların tekrar kullanımına yönelik projeler öncelikle sosyal yardımlar için ürünlerin
işlevsel ömrünü uzatmayı amaçlamakta ve düşük maliyetli kullanılabilir mobilyalar sunarak atıkların
atık depolama alanlarından kurtarılması yoluyla çevreye de fayda sağlamaktadır.
Birleşik Krallık'ta, diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, atık toplama ve işletme hizmetleri
neredeyse tüm belediye hizmetlerinde dışarıdan hizmet alımı öngören neoliberalizm ve Yeni Kamu
Yönetimi amaçları doğrultusunda 1980'li yıllardan bu yana geleneksel olarak dışarıdan alınmıştır. Daha
yakın zamanlı bir Avrupa trendinin bir parçası olarak, Birleşik Krallık yerel yönetimleri hizmetlerin
dışarıdan alınmasını tersine çevirmeye başlamış ve önceden dışarıdan alınan bu hizmetleri geri kurum
içine taşımışlardır (yeniden belediyeleştirme). Kamu Hizmetlerinde Mükemmellik Derneği tarafından
gerçekleştirilen bir ankete göre, 140 meclisten 80'i atık toplama ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere
pek çok hizmeti kurum içine taşımıştır. Örneklerin hemen hemen tamamında, bu özel sözleşmelerin
bittiği tarihte gerçekleşmiştir4.

2.2.3. Fransa
Ulusal düzeyde, Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı (Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, MEDDE) Fransa'daki çevre politikaları ve yönetiminden
sorumludur. Diğer AB Üye Devletleri gibi, Fransa'daki çevre yasaları ve uygulamalarına ilişkin
düzenleyici çerçeve de AB yasalarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu, evsel atık alanında da, Atık
Çerçeve Direktifi ve Atık Depolama Direktifi gibi temel alt AB direktifleri ve geri dönüşüme yönelik AB
politika hedeflerini de kapsamaktadır.
Ulusal mevzuat çerçevesinin ana hatları, çoğu ilgili yasa ve kararın kodifiye edildiği Çevre Kanunu
tarafından çizilmiştir. Çevre Kanunu'nun IV. Başlığı atıklara ilişkin olarak atık üreticileri ve
saklayıcılarının işlemleri sırasında sorumlu oldukları düzenleyici rejimi ortaya koymaktadır. Geri
dönüşüm konusunda, AB atık hiyerarşisine göre evsel atıkların ayrıştırılması ve yönetilmesi
zorunluluğu gibi belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Çevre Kanunu, belirli
4
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koşullar istisna olmak üzere, farklı tehlikeli atık türlerinin veya tehlikeli atıkların tehlikeli olmayan
atıklarla veya atık olmayan maddeler, materyaller ve ürünlerle karıştırılmasını yasaklamaktadır. Bu
evsel atık yönetimi açısından da geçerlidir.
Belediyelerin/yerel yönetimlerin rolü
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Kanunu'na (Code général des collectivités territoriales, CGCT) göre,
belediyelere öz yönetim ve sektör mevzuatı yoluyla zorunlu ve isteğe bağlı hizmetler ve de yerel
nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için genel bir görev tanımlanmaktadır. Evsel atık zorunlu bir hizmettir
ve CGCT atıkları toplama, bertaraf, arıtma veya işleme yetkilerine sahip yerel yönetimleri, yani
belediyeleri ve vergilendirme yetkisine sahip belediyeler arası birlikleri (établissement public de
coopération intercommunale, EPCI)5 görevlendirmektedir.
Çevre Kanunu ayrıca atık yönetimi politika önceliklerine göre belediyelerin evsel atık toplama
uygulamalarına yönelik çevresel çerçeveyi ana hatlarıyla ortaya koymaktadır ve iller ve bölgeler
düzeyinde atık bertarafı planları oluşturulmasını öngörmektedir. Belediyelerin evsel atık yönetiminin
ulusal makamlara sunulacak olan belediye atık yönetimi planlarına dahil edilmesi yasal bir
zorunluluktur. Bu planlar genellikle atık hiyerarşisi ilkesini takip etmekle beraber, farklı iller arasında
performans açısından büyük farklar bulunmaktadır.
Belediyelerin evsel atık yönetimi, atık tasnifi ve ayrıştırılması için metal, kağıt, cam, arta kalan atık vb.
için belirlenmiş atık kutuları gibi yollarla evleri dolaşarak gerçekleştirilen toplama düzenleri ve
sistemleri oluşturulmasını kapsamaktadır. Belediyeler aynı zamanda hacimli atık da toplamakta ve
hacimli atık, yeşil atık ve bahçe atığı, elektronikler, tehlikeli atık ve aynı zamanda kağıt, karton, plastik,
metal, cam vb. için de kişilerin kendi atıklarını getirdiği geri dönüşüm tesisleri de işletmektedir.
CGCT belediyelerin bu kamu hizmetinin maliyetlerini karşılamak için kullanabilecekleri finansman
planlarını da açıklamaktadır. Atık toplama hizmetleri yürütmenin maliyetleri yerel vergi mükellefleri
tarafından ödenen Belediye Atık Vergisi (Taxe d’enlévement des ordures ménagères, TEOM) yoluyla
karşılanmaktadır. Toplam maliyetlerin TEOM ile karşılanması için herhangi bir otomatik (ve zorunlu)
bir durum söz konusu değildir ve ayrıca bu doğrudan sağlanan hizmetle bağlantılı değildir (hesaplama
açısından). Bunun yerine, bu vergi emlak değerine dayanmakta ve emlak vergisi ile birlikte
ödenmektedir. Gelecekte bu verginin diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi her hane tarafından
üretilen atık miktarına göre hesaplanması muhtemeldir. Bununla beraber, giderek artan sayıda
belediye halihazırda sunulan hizmetle bağlantılı bir vergi olan bir 'çöp kutusu vergisi' kullanmaktadır
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(Redevance d'enlèvement des ordures ménagères, REOM). Atık üreticisi hizmet kullanımına göre bir
ücret ödemektedir ve bu miktar da genellikle hanedeki kişi sayısına göre hesaplanmaktadır.
Fransa belediyeleri evsel atık toplama planlarını kurum içinde yürütebilmekte veya bu hizmet alımını
kısmen veya tamamen dışarıdan sağlayabilmektedir. Mütevazı büyüklükleri ve kapasiteleri nedeniyle,
çoğu belediyede atık hizmetleri aşamalı olarak EPCI'lere devredilmiştir fakat EPCI'ler arasında da
devirler gerçekleşebilmektedir. Büyük ölçekli çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere özel yükleniciler
de meclis adına bu hizmeti sunmaktadır. Paris de dahil olmak üzere daha büyük şehirlerde, evsel atık
hizmetleri belirli atık akımlarına ve/veya atık işleme (/arıtma) tesislerine göre belediye kuruluşları ve
özel yükleniciler arasında paylaşılmış durumdadır. Fransa'da, diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu
gibi, yıllarca süren özel yükleniciliğin ardından atık yönetiminin kurum içinde geri taşındığı (yeniden
belediyeleştirme) bazı örnekler de mevcuttur.

2.2.4. Almanya
Federal Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Almanya'daki en üst düzey atık yönetimi
otoritesidir. Diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, atık yönetimine ilişkin Alman yasaları da atık
hiyerarşisini içeren AB Atık Çerçeve Direktifi (2008) ve Atık Depolama Direktifi (1999) de dahil olmak
üzere AB düzenleyici çerçevesinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Atık hiyerarşisi Alman yasalarının içine
yerleştirilmiştir ve bu yasalar artık ulusal bir atık önleme programı hazırlanmasını bir zorunluluk olarak
içermektedir.
Kapalı Döngü Yönetimi Kanunu (1996) (Kreislaufwirtschaftsgesetz) de zorunlu ve ulusal bir 'tekbiçim
geri dönüşüm kutusu' oluşturulması için bir fırsat yaratmıştır. Bu toplama sistemi ile, hanelerin yalnızca
ambalajları değil aynı zamanda da örneğin plastik veya metal gibi aynı materyalden yapılmış atıkları da
belirlenmiş geri dönüşüm kutularına atmaları gerekmektedir. Bu, evsel atıklardan çıkan geri
dönüştürülebilir malzemelerin daha iyi bir kalitede ve daha yüksek miktarlarda toplanabilmesi
anlamına gelmektedir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması ayrı bir kanun kapsamında ele
alınmaktadır. Haziran 2005 tarihinden bu yana, atıklar ön işlemden geçmeden, yani örneğin yakma
tesisi veya mekanik-biyolojik işleme tesislerine gitmeden depolanamamaktadır. Almanya'da atık
depolama sahası kullanımının minimal düzeyde olmasını yönlendiren temel faktörler arazi
mevcudiyetinin kıt olması ve aynı zamanda da kaynak verimliliği endişeleridir. Diğer AB Üye
Devletlerinin aksine Almanya bunu bir atık depolama vergisi kullanmadan başarmıştır. Buna ek olarak
Almanya, 2014 yılına kadar Avusturya, Belçika, İsviçre, Hollanda ve İsveç ile birlikte belediye atıklarının
en az %50'sini geri dönüştürmeyi başarmıştır.
Alman atık yönetimi sistemi tamamen kullanıcı ücretleri tarafından finanse edilmektedir. Ücret,
kirleten öder ilkesine göre tamamen maliyet temellidir yani atık üreticileri, özel haneler de dahil olmak
üzere, atıkların işlenmesi veya bertarafı (ağırlık veya hacim) için ödeme yapmak zorundadır.
Belediyelerin/yerel yönetimlerin rolü
Belediyelerin özerk olma hakkı Almanya Anayasası (Temel Kanun) tarafından güvence altına alınmıştır
ve federal eyaletler (Ländern) tarafından denetlenmektedir. Bu, bir belediye sınırları dahilindeki
kültürel konuları (örn. müzeler, tiyatrolar, spor tesisleri ve okullar) ve kamu hizmetlerini (örn. su ve
enerji temini, atık yönetimi, mezbahalar, mezarlıklar ve hastaneler) ve aynı zamanda da kamu
karayolları ve caddelerinin bakımını kapsamaktadır. Belediyeler bu bakımdan, planlama, işletme ve

personel alanlarında bağımsızdır ve bu da evsel atık toplama ve işleme süreçlerinin belediye tarafından
bağımsız bir şekilde, fakat atıklara ilişkin genel düzenleyici çerçeveye (neticede ulusal 'tekbiçim atık
kutuları' gibi genel standartları da içermektedir) uygun olarak organize edilebileceği anlamına
gelmektedir.
Yerel özerklik, mali özerkliği de kapsamaktadır ve bu da evsel atıkların toplanması ve işlenmesi için
belediyenin tamamen maliyet temelli atık toplama ücretleri belirleme ve koyma hakkını da
içermektedir.
Belediyeler atık toplama ve işleme hizmetlerini kurum içinden sağlayabilir veya atık toplama, geri
dönüşüm, geri kazanım ve bertarafı için özel atık şirketlerinden veya alternatif olarak örneğin biyoatık
ve arta kalan evsel atıklardan sorumlu belediyeler arası atık yönetimi şirketlerinden faydalanabilir.
Alman Temel Kanunu, özellikle planlama veya hizmet sunumu ile alakalı olan belediyeler arası
işbirliklerinin kurulması da dahil olmak üzere belediye birliklerinin yerel özerklik hakkını güvence altına
almaktadır. Bunlar, katılımcı belediyelerin belirli (bağlayıcı olan veya olmayan) yetkiler verdikleri kamu
kuruluşlarıdır. Katılımcı belediyeler belirli bir işlevi – okul, eğitim, itfaiye hizmetleri veya atık yönetimi
gibi – bir birliğe devredebilirler.
Avrupa'da son zamanlarda görülen hizmetlerin yeniden belediyeleştirilmesi akımına paralel olarak,
Alman belediyelerinde de özel sözleşmelerin sona ermesiyle birlikte belediyelerin atık yönetimi
hizmetlerinin kurum içinden sağlanmasına doğru bir eğilim görülmektedir.

2.2.5. Bulgaristan
Çevre ve Su Bakanlığı (MOEW) ulusal atık yönetimi politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve
hazırlanmasından ve aynı zamanda da kamu sektörü ve özel sektördeki atık üreten faaliyetlerin
düzenlenmesinden sorumludur. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği'ne üye olması ile birlikte, atık
yönetimi ile ilgili olarak ve sektör dahilinde faaliyet ve hizmet sunan operatörlere yönelik olarak AB
Müktesebatı'nda (Acqui Communautaire) yer alan yeni standartlar, usuller ve gerekler hayata
geçirilmiştir ve bunlara atıkların daha iyi geri kazanımı ve çevrenin korunması ve genel anlamda uygun
uygulama mekanizmaları da dahildir.
Atık Yönetimi Kanunu (2012) AB Atık Çerçeve Direktifi'ni Bulgaristan mevzuatına yerleştirmiş ve
belediyelerin (ve devletin) atık geri dönüşümü konusundaki yükümlülüklerini düzenlemiştir. Buna
rağmen, Bulgaristan'daki belediye atıklarının çok büyük bir kısmı atık depolama sahalarında
toplanmaktadır. Sarsıcı bir şekilde, 2010 yılında üretilen belediyelere ait evsel atıkların %98'i atık
depolama sahalarına bırakılırken, geri dönüştürülen miktar yalnızca %2 olmuştur. Ancak geri dönüşüm
oranı 2016 yılında %32'ye çıkmıştır.
Ayrıca 2011 yılında bir Atık Depolama Vergisi de hayata geçirilmiş ve takip eden yıllarda bu vergi hızla
yükselmiştir. Buna rağmen, vergi düzeyinin atık depolama sahalarına atılan belediye atıklarının
miktarının azaltılmasına etkin bir şekilde katkı sağlamak için hala çok düşük olduğu düşünülmektedir.

Belediyelerin rolü
Yerel Özerklik ve Yerel Yönetim Kanunu'na (1991) göre, belediye meclisi diğerlerinin yanı sıra evsel atık
toplama ve işleme dahil olmak üzere kendi alanı dahilindeki bir dizi yerel hizmetten sorumludur. Her
belediye toplama ve taşıma (örn. toplama sıklığı) konusunda kendi programını belirlemektedir. Bazı
kentsel alanlarda (örn. Sofya) bu haftada 7 kez yapılırken diğer alanlarda haftada 2-3 kez
olabilmektedir. Kırsal alanlarda ise, en başarılı programlar ayda 2-3 kez toplamanın gerçekleştirildiği
programlardır
Bu rolü yerine getirebilmek için, meclis evsel atıklara ilişkin yerel ücretler belirlemek ve toplamakla
görevlendirilmiştir. Genel anlamda, yerel değişimlerin düzeyi belediye meclisi tarafından, Yerel
Vergiler ve Ücretler Kanunu'nda (LTFA) öngörülen aralık dahilinde belirlenmektedir. Belediye Atık
Ücreti, belediyelerin evsel atık yönetimi yükümlülüklerini finanse etmektedir. Bu, Atık Yönetimi
Kanunu tarafından sağlanmakta ve LTFA'da belirtilmektedir. Prensipte, LTFA her haneye ürettikleri atık
miktarına dayanan bir atık ücreti ödeme fırsatı sunmaktadır. Ancak, genel uygulamadaki durum böyle
görünmemektedir çünkü belediyelerin çoğu her haneden emlak değerlerine dayanan ücretler
almaktadır. Buna göre, bu ücret belediye emlak vergisine dahil edilmekte ve yıllık olarak
belirlenmektedir.
Meclis evsel atık hizmetlerini kurum içinden veya özel yüklenicilerden sağlayabilmektedir. Çoğu
durumda, atıkların toplanması ve taşınması hizmeti özel yüklenicilerden alınmaktadır ve bu
yükleniciler arasında evsel atığı aynı zamanda işleyebilen ve geri dönüştürebilen İspanyol FCC Grup
veya Alman Rethmann-Remondis gibi çok uluslu atık şirketleri de bulunmaktadır. Genel olarak, evsel
atık toplama ve işleme hizmetlerinde çalışan belediye çalışanlarının oranı %25 iken özel yükleniciler
tarafından istihdam edilenlerin oranı %75'tir (2009).
Belediyelerin çevresel performansı Çevre Yürütme Kurumu ve MOEW'in uzmanlaşmış denetleme
organları olan ve kendi bölgelerindeki atık yönetimi faaliyetlerinin uygulanmasını denetleyen 16
Bölgesel Çevre ve Su Teftiş Kurulu'ndan oluşan bir ağ tarafından izlenmektedir.

2.2.6. İspanya
Ulusal düzeyde, Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı düzenlemeden ve ulusal planlardan sorumludur ve
üçüncü ülkelere veya bu ülkelerden (AB dışındaki) yapılan atık nakillerinin yetkilendirilmesi ve teftişi
ile ilgilenmektedir. Bölgesel düzeyde, 17 Özerk Bölge (Comunidades Autonómas) bölgeye yönelik
stratejik atık yönetimi planları hazırlamaktan sorumludur. Aynı zamanda atık yönetimi faaliyetlerinin
ve AB Üye Devletlerine veya bu devletlerden yapılan atık nakillerinin yetkilendirilmesi, teftişi ve
yaptırımları ile de ilgilenmektedirler. Son olarak, yerel düzeyde, belediyeler evsel atıkların ayrı ayrı
toplanması ve taşınması da dahil olmak üzere kentsel atıkların (evsel, sanayi ve ticaret, ofisler ve
hizmetler) yönetiminden sorumludur.
İlk İspanyol Atık Kanunu 1985 yılında kabul edilmiş ve belediyeleri atık problemini ele almaya ve çevreyi
korumak için tedbirler hayata geçirmeye zorlamıştır. Ambalaj Kanunu (1997) ve ikinci Atık Kanunu
(1998) atık yönetimi sürecine dahil olan tüm tarafların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortaya
koymayı amaçlamıştır (bu kısım 1985 yılında yürürlüğe giren kanunda eksiktir). Ayrıca, atıkların
seçilerek toplanması yerel düzeyde de uygulanmış ve ulusal geri kazanım ve genel geri dönüşüm

amaçları belirlenmiştir. Temmuz 2011 tarihinde, atıklar ve kirletilmiş topraklara ilişkin yeni bir kanun
yürürlüğe girmiş ve AB Atık Çerçeve Direktifi İspanyol mevzuatına aktarılmış tüm ilgili hedefleri ve
amaçları kabul edilmiştir.6
İspanya'da ulusal düzeyde uygulanan bir Atık Depolama Vergisi yoktur, fakat İspanyol Atık Kanunu'nda
yer alan Madde 16 İspanya'nın farklı bölgelerindeki atık kurumlarının atık önleme ve ayrıştırmayı
desteklemek amacıyla belediye atıklarına yönelik atık depolama ve yakma vergileri de dahil olmak
üzere ekonomik teşvikler uygulamasına izin vermektedir. Genel anlamda, Atık Depolama Vergisi
İspanya'nın kentleşmiş bölgelerinin çoğunda uygulanmakta ve atık depolama sahalarından geri
dönüşüme doğru yönelmeye katkı sağlamaktadır.7
Belediyelerin rolü
Evsel atık yönetimi ve arıtılması, belediyenin büyüklüğünden bağımsız olarak zorunlu bir belediye
işlevidir. Gerçek uygulama ise bölgeler arasında çeşitlilik göstermektedir. Kentsel alanların çoğunda,
haneler münferit atık kutularına sahip değildir. Bunun yerine, büyük umumi atık kutuları bu bölgelere
yerleştirilmektedir. Kutular dolduğunda ağzı kapatılmış torbaların kutuların yanına bırakılması kabul
edilen bir durumdur. Atıkların ağzı kapalı torbalarda atılması gerekmektedir ve kutular resmi tatiller
veya Pazar günleri hariç her gece boşaltılmaktadır. Bazı bölgelerde atıkların çıkarılması için belirli
zamanlar (örn. akşam) bulunmaktadır. Bu kutulara atılabilecek eşyaların türüne ilişkin herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır ancak büyük maddeler kutulara sığmayabilir ve belediye idareleri bu tür
maddelerin nasıl ve ne zaman toplanabileceğine dair tavsiye sunabilir veya kişileri en yakın geri
dönüşüm tesisine yönlendirebilir.
İspanya halen %50'yi aşan çok yüksek atık depolama oranlarını korumaya devam etmektedir. Geri
dönüşüm 2001 yılında %21'den 2010 yılında %33'e çıkmıştır fakat pek çok belediyede geri dönüşüm
hala evsel atıklar için yaygın olarak tercih edilen bir uygulama değildir. Dolayısıyla, İspanya'nın Atık
Çerçeve Direktifi'nde belirtilen 2020 hedefine ulaşabilmesi için daha fazla çaba göstermesi
gerekmektedir.
Meclis maliyetlerini karşılamak için atık ücretleri belirleme ve koyma konusunda görevlendirilmiştir.
'Basura' olarak bilinen atık ücreti, yıllık olarak ödenmektedir. Ağırlık, hacim veya atık kolu temelli
ücretlerden ziyade sabit ücret sistemleri daha yaygındır. Bazı çalışmalara göre, bu ücretin atık yönetimi
ve tüketici davranışlarının finanse edilmesi ve düzenlenmesinden ziyade bütçe açıklarını kapatmak için
bir mali tedbir olarak kullanıldığı bile olmaktadır.
İspanyol belediyelerinin evsel atık yönetimi hizmetlerini İspanyol Cespa, FCC ve Urbaser, Alman
Remondis ve Fransız Séché-SAUR gibi özel atık şirketlerinden alması tarihi çok eskilere dayanan bir
uygulamadır. Bunun sonucunda, doğrudan belediye tarafından istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar
evsel atık toplama ve bertaraf süreçlerinde çalışanların yalnızca %24'ünü oluştururken bu oran özel
6

Özellikle, Avrupa Komisyonu uygun atık yönetimi planları hazırlama konusunda yaptığı mükerrer çağrıların
yanıtsız kalması nedeniyle an itibarıyla İspanya'yı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na (ABAD) taşımaktadır.
7
Katalan atık bertaraf vergisi İspanya'da belediyelerin katı atıklarını etkileyen tek vergidir. Buna ek olarak bu vergi,
gelirlerin atık performanslarına göre vergi mükelleflerine geri ödenmesine izin vermesi nedeniyle OECD içinde ön
plana çıkan bir vergidir.

sektör tarafından istihdam edilenlerde %76'dır (2010). Ancak, kamuda istihdam edilen atık görevlileri
hala atık işleme ve ortadan kaldırma süreçlerinin %21'ini yürütmektedir ve bu oran Fransa ve Birleşik
Krallık'tan yüksektir.

2.3. Türkiye ile AB Üye Devletlerinin Karşılaştırılması
Bulguların özeti
Evsel atık yönetimi, hem zorunlu politika hedefleri hem de yaygın planlama ve hizmet yaklaşımları
açısından özellikle ayrıntılı AB düzenlemelerine tabi olan bir belediye işlevidir. Dolayısıyla belediyelerin
evsel atık yönetimi AB genelinde oldukça benzerdir veya en azından benzer olması gerekmektedir.
Türkiye'deki mevzuat büyük ölçüde AB düzenlemeleri ile uyum içindedir ve dolayısıyla halihazırda pek
çok benzer özellik göstermektedir. AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, temel sorulardan biri hukuki
gereklerin belediyelerdeki fiili uygulama ile ne kadar iyi örtüştüğüdür. Yaygın özellikler ve zorluklardan
bazıları şunlardır:
• Evsel atık yönetimi AB Üye Devletleri ve Türkiye'de zorunlu bir işlevdir.
• AB'deki evsel atık yönetimi, Atık Çerçeve Direktifi ve ilgili düzenleyici çerçeveler tarafından
düzenlenmektedir ve AB atık hiyerarşisi, kademeli zorunlu geri dönüşüm hedefleri, kirleten öder
ilkesi, genişletilmiş üretici sorumluluğu ve zorunlu atık planlama gerekleri gibi bir dizi temel ilke
tarafından yönlendirilmektedir. Türkiye de belediyelerde evsel atık yönetimi bakımından pek çok
benzer gerek içeren sıfır atık düzenlemeleri de dahil olmak üzere benzer bir mevzuat kabul
etmiştir.
• AB Üye Devletlerindeki ulusal mevzuatlar zorunlu AB düzenlemeleri ile uyum içindedir ancak bu
düzenlemelerin fiili uygulaması atık planlama, atık ayrıştırma ve işleme ve kamuya danışma gibi
alanlarda AB düzenleyici çerçevesine uygun olmayabilmektedir Hukuki ve fili atık yönetimi
arasındaki boşluklar Türkiye'de de bir endişe kaynağı olabilmektedir.
• Tüm belediyelere bir evsel atık ücreti belirleme ve toplama yetkisi verilmiştir. Ancak pek çok AB
Üye Devletinde bunlar sabit oranlardır ve AB düzenlemelerinde öngörüldüğü gibi gerçek atık
üretimi ile bağlantılı olmayabilmektedir. Maliyete dayalı atık yönetiminin yetersiz kullanımı
Türkiye'de de bir sorun olabilmektedir.
• Türkiye ve AB'deki belediyelerin gönüllü belediyeler arası işbirliklerini kullanarak evsel atıkları
düzenlemelerine ve yönetmelerine izin verilmektedir. Buna göre, bu yaygın bir uygulamadır.
• AB’de belediyeler, atık toplama ve işleme hizmetlerini, tüm AB Üye Devletlerinde yaygın olarak
uygulandığı şekilde, ya belediyeler arası işbirliklerinin yanı sıra ya da onların yerini alacak şekilde,
aleni olarak ihale etmek zorundadırlar. Prensipte bu Türkiye'de de yapılabilir ancak belediyeler
arası işbirlikleri kullanılmamaktadır.
• Uygun atık yönetimi, meclis ve kentin sakinleri arasında aktif bir ortaklık olmasına ve aynı zamanda
da atık planlamasına ilişkin olarak AB düzenlemelere uygun olarak zorunlu danışma faaliyetlerine
bağlıdır. Ancak, AB uygulamaları çok çeşitlidir ve uygulandıklarında da her zaman başarı
sağlanamamaktadır. Kamu katılımı da Türk belediyelerindeki zorluklardan biridir.
Katı atık yönetimi bir araştırma için oldukça kapsamlı bir konudur, dolayısıyla da bu çalışmanın odak
noktası yalnızca evsel katı atık hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Türkiye açısından, evsel katı atık
hizmetlerinin tanımı, bir katı atık yönetim planı hazırlanması veya hazırlatılması; katı atıkların
kaynağında toplanması ve bir aktarma istasyonuna taşınması, geri dönüşüm, depolama ve bertaraf

hizmetleri ve bu amaçlara yönelik tesislerin kurum içinde veya üçündü kişiler tarafından kurulması
veya işletilmesini kapsamaktadır.
Türkiye'de, evsel atık hizmetleri belediyelerin zorunlu işlevleri arasındadır ve bu hizmet yalnızca
belediyelere ve büyükşehir belediyelerine mahsustur. Merkezi yönetimin atık yönetimine ilişkin bir
mevzuat geliştirilmesi ve AB'de uygulanan katı atık yönetimi ile uyumu sağlamak gibi bir dizi yetkileri
vardır. Türkiye katkı atık mevzuatını büyük ölçüde AB mevzuatı ile uyumlaştırmıştır. Belediyeler
belediye sınırları dahilinde yetki sahibidir. Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve Çevre
Kanunu, yasal temeli oluşturan mevzuatın temel parçalarıdır.
Ayrıca, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre, belediyeler katı atık hizmetleri sunmak için birlikler
kurabilmektedir. Su, atık su, katı atık ve altyapı hizmetleri, çevrenin korunması ve ekolojik denge ile
ilgili projeler tarafından gerekli kılındığı durumlarda, Cumhurbaşkanı ilgili yerel yönetimlerin bu amaç
doğrultusunda kurulmuş olan Birliğe üye olmalarına karar verebilir. Birlik üyeliğinden ayrılma
Cumhurbaşkanı'nın iznine tabidir. AB düzeyinde tanımlanan atık politikaları ve hedeflerine uygun
olarak, evsel atıklar Atık Çerçeve Direktifi ve Atık Depolama Direktifi tarafından düzenlenir.
AB mevzuatına göre, evsel atık hizmetleri atıkların önlenmesi, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi,
geri kazanımı ve enerji çıkarımı (örneğin elektrik üretme ve/veya yerel ısıtma amacıyla elektrik üretim
santrallerinde yakma) ve güvenli bertaraf hizmetlerini (güvenli depolama sahası) kapsamaktadır.
Türkiye'de, depolanan evsel atıkların yaydığı metan gazının elektriğe dönüştürülmesi halihazırda
yapılmaktadır ve büyükşehir belediyelerin bazıları, özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yolla
elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.
Evsel atıklar için maliyete dayalı toplama harçları AB'de bir önkoşuldur ve genellikle emlak vergisine
dahil edilmektedir fakat bazı ülkelerde gerçek atık üretimine dayanmamakta, sabit bir orana göre
hesaplanmaktadır. Türkiye'de, belediyeler 1991 yılından bu yana çevre temizlik vergisi toplamaktadır.
Bu verginin bir kısmı atık su vergisi olarak düzenlenirken kalan kısmı da katı atık vergisi olarak
düzenlenmektedir.
Uygun evsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm alanında başarılı olmak için, meclis ile evsel üreticiler
arasında yeni bir düzey işbirliği gerekmektedir. Münferit haneler için bu yeni bir düzeyde bağlılık ve
görev anlamına gelmektedir. Geçmiştekinin aksine haneler yalnızca belediyenin atıklarını toplamasını
bekleyememekte, atıklarını katı kurallara göre ayrıştırmak ve özel olarak toplanmak üzere hazırlamak
zorunda kalmaktadır. Daha ilkesel bir düzeyde, hanelerin daha sürdürülebilir bir şekilde alım ve
tüketim yapmaları ve belediyelerin de bu süreçte yardım sağlaması beklenmektedir. Bu, AB'deki
sakinler ve meclisler arasında aktif ortaklıkları gerekli kılmakta, belediyeler vatandaşları yeni atık
stratejileri hakkında bilgilendirmek için eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekle ve ayrıştırma ve toplama
sistemleri de dahil olmak üzere atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda her hane ile uygulamalı
çözümler tartışmak ve uygulamakla görevlendirilmektedir. Atık planlama konusunda, kamuya danışma
faaliyetleri zorunlu bir gerekliliktir. Türkiye'deki Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre, evsel katı atıklara
ilişkin eğitimler düzenlemek ve farkındalık yaratmak belediyelerin görevleri arasındadır ve belediyeler
bu konuna halihazırda bazı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Türkiye ile seçili AB Üye Devletleri arasındaki spesifik karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir:
• Danimarka
Danimarka Çevre Bakanlığı ve belediyeleri atık hizmetleri konusunda yetkili kurumlardır. Bakanlık
düzenleyici çerçeveyi sunarak artık yönetimi alanındaki genel gelişmeyi izlerken (AB geri dönüşüm
hedeflerine uyum gibi), Danimarka belediyeleri Çevre Koruma Kanunu'nda belirtilen tüm evsel
atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi, yakılması ve atık depolama sahalarında depolanmasından
sorumludur.
Türkiye'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler bu görevleri yerine getirmek üzere
yetkilendirilmiştir. Belediye mevzuat geliştirme, standartları belirleme ve denetleme alanlarındaki
yetkisini kullanırken, uygulama belediyelere ait bir görevdir.
Danimarka'da atık toplama ve bertarafı kirleten öder ilkesine ('attığın kadar öde') dayanmaktadır, yani
hane tarafından üretilen atığın miktarı ve maliyeti dikkate alınmaktadır. Ücret belediye meclisi
tarafından belirlenmekte ve toplanmakta ve ayrı bir kalem olarak belediye emlak vergisine dahil
edilmektedir. Türkiye'de Çevre Temizlik Vergisi uygulanmaktadır ve vergi oranı binaların gruplara ve
derecelere göre ayrılmasıyla belirlenmektedir.
Danimarka'da, evsel atıkların uygun bir şekilde ayrıştırılması ve toplanması belediye meclisleri ve yerel
halk arasında yakın bir işbirliğini gerektirmektedir ve her belediye atıkların ayrıştırıldığından emin
olmak için vatandaşlarıyla diyalog kurmaktadır (vatandaş anketleri, e-panel tartışmaları, belediye alt
komiteleri ile işbirliği yoluyla).
Türkiye'deki belediyeler yerel halk ile işbirliği yapmaktadır ve farkındalık yaratmaktadır; ancak bu
çabalar yetersiz kalmaktadır. Hanelerde atıkların ayrıştırılmasını dayatan herhangi bir kural
bulunmamaktadır. Daha gelişmiş bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olan belediyelerde, evsel atıkların
uygun bir şekilde ayrıştırılmasının daha kolay olduğu görülmektedir.
• Birleşik Krallık
Yerel yönetimler Çevre Koruma Kanunu'nda öngörüldüğü üzere evsel atıkların toplanması ve bertaraf
edilmesi için yetkilendirilmiştir; yerel yönetimler atık toplama sıklığına, konteynerlerin büyüklüğüne,
geri dönüşüm için toplanan materyallere ve organik atıkların ayrıca toplanıp toplanmayacağına karar
verebilmektedirler. Atıkların toplanması ile başlayan ve nihai bertaraf noktasına kadar süren tüm
adımların kayıt altında tutulması zorunludur; bu da Birleşik Krallık'taki atık hareketlerinin izlenmesine
ve kontrol edilmesine imkan tanımaktadır. Yerel yönetimler atık hareketlerini ve atık üretimi, işlenmesi
ve bertarafı alanlarındaki ulusal hedeflere ulaşma konusunda sağladıkları ilerlemeyi her üç ayda bir
Çevre, Gıda ve Köy İşleri Başkanlığı'na bildirmektedir. Türkiye'deki Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre,
belediyeler sorumlu oldukları atıkları taşımak için kullanılan araçları takip etmek, bir araç takip sistemi
kurmak ve tuttukları kayıtları talep üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Bakanlık'ın il
müdürlüklerine sunmakla görevlendirilmiştir.
Birleşik Krallık'taki iki kademeli sistem kapsamında, evsel atıkların yönetilmesi sorumluluğu yerel
düzeyde İlçe ve Semt Meclisleri Atık Toplama Kurumları ile İl Meclisi Atık Bertaraf Kurumları arasında
paylaşılmıştır. Daha büyük üniter idareler (pek çok kent ve şehir de dahil olmak üzere) evsel atıkların

hem toplanması hem de bertarafı konusunda sorumluluk sahibidir. Benzer bir sorumluluk dağılımı da
ulusal düzeyde, atık politikası ve stratejilerinin izlenmesinden sorumlu olan Çevre, Gıda ve Köy işleri
Başkanlığı ile atık toplama ve bertarafı ve bu alandaki ruhsatlandırma ve düzenlemeden sorumlu bir
diğer resmi kurum arasında da bulunmaktadır.
Birleşik Krallık'ta yapılan atık çalışmaları, yerel yönetimler ve devlet departmanları arasındaki iş
bölümünün atık önleme alanında, yani atık hiyerarşisindeki daha üst düzey öncelikler konusunda hangi
kurumun sorumluluk sahibi olduğu konusunda bazı sorunlar yarattığını ortaya koymaktadır.
Türkiye'deki belediyeler ve büyükşehir belediyeleri arasındaki yetki ve sorumluluk düzeyleri net bir
şekilde tanımlanmıştır. Bunlar, ortak yerel ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan belediye hizmetleridir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı ve standartları belirlemektedir.
Birleşik Krallık'ta, diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, atık toplama ve bertaraf hizmetleri
neredeyse tüm belediye hizmetlerinde dışarıdan hizmet alımı öngören neoliberalizm ve yeni kamu
yönetimi anlayışı doğrultusunda 1980'li yıllardan bu yana dışarıdan finanse edilmiştir. Türkiye'de ise,
evsel katı atık hizmetleri belediyeler tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Türkiye'de bu tür
hizmetler zaman zaman belediyeler tarafından özelleştirilmektedir.
• Fransa
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kanunu'na göre, evsel atıklar zorunlu hizmetler arasında yer almaktadır
ve kanun atık toplama ve bertarafı konusunda yerel yönetimleri yetkilendirmiştir. Belediyeler aynı
zamanda bu hizmeti sunarken işbirliği yapma ve birlikler kurma konusunda da yetkilendirilmiştir. Evsel
atık hizmetleri Türkiye'de de zorunlu bir hizmettir. Ayrıca, Türkiye'de de katı atık hizmetleri sunmak
üzere belediye birlikleri kurulabilmektedir. Her ne kadar bu tür birliklere üye olmak belediyeler için
isteğe bağlı olsa da, katı atık hizmetleri için kurulan birliklere üye olmak 5355 sayılı Mahalli İdare
Birlikleri Kanunu uyarınca zorunlu hale getirilebilir.
Fransa'da, Atık toplama hizmetlerine ilişkin işletme maliyetleri yerel vergi mükellefleri tarafından
ödenen Belediye Atık Vergisi yoluyla karşılanmaktadır. Bu vergi sunulan hizmetle doğrudan bağlantılı
değildir. Aksine, emlak değerine dayanmaktadır ve emlak vergisi ile birlikte ödenmektedir. Gelecekte,
diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, bu vergi her hane tarafından üretilen atık miktarına göre
hesaplanabilir. Türkiye'de, Çevre Temizlik Vergisi mülk sahiplerinden toplanmamaktadır, mülke bağlı
değildir ve kullanıcılardan tahsil edilmektedir.
Belediye Kanunu'nun 67. Maddesi, Belediye Meclisi'nin ve belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın
kararı ile, ... katı atık tesislerine ilişkin hizmetlerin ... süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen
altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürüleceğini öngörmektedir.
Bir diğer ifadeyle, bu hizmetin özelleştirilebileceği ifade edilmektedir. Etimesgut, Kırıkkale ve Bozüyük
belediyelerinin 2004 yılında evsel atık hizmetlerini özelleştirdiği bilinmektedir. Bu karar tamamen
belediye meclisinin takdirine bırakılmıştır.
• Bulgaristan
Belediye meclisi, kendi görev alanı dahilinde, atık toplama ve işleme de dahil olmak üzere bir dizi yerel
hizmetten sorumludur. Her belediye, atık toplama ve taşıma konusunda izleyeceği yolu kendisi
belirlemektedir (örn. toplama sıklığı). Bu rolü yerine getirmek için, belediyeler Yerel Vergiler ve

Ücretler Kanunu'nda öngörülen aralığa uygun olarak bir evsel atık harcı belirlemekte ve toplamaktadır.
An itibarıyla bu, üretilen atık miktarından ziyade emlak değerine göre hesaplanan sabit bir ücrettir. Bu
ücret belediye emlak vergisine dahil edilmekte ve yıllık olarak belirlenmektedir.
Türkiye'de, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda
yer alan ve konut, işyeri veya diğer amaçlarla kullanılan ve belediye tarafından temizlik hizmetleri
sunulan binalar çevre temizlik vergisi öderler. Bu durumda, vergi mükellefleri bina kullanıcılarıdır. Vergi
yükümlülüğü binanın işgal edildiği ve kullanılmaya başlandığı anda başlar. Çöp toplama vergisi olarak
da anılan bu vergi, konutlar ve işyerleri için ayrı ayrı hesaplanmakta ve emlak vergisi ile aynı
dönemlerde taksitler halinde ödenmektedir. Çevre temizlik vergisini ödemek için belediye binasına
gitmek gerekmemekte, bu vergi su faturasına eklenmektedir. Dolayısıyla, su faturaları ödendiğinde,
ilgili evler için çevre temizlik vergisi de ödenmektedir.
Evsel atık hizmetleri her iki ülkede de özel yükleniciler aracılığıyla sunulabilmektedir. Geçmişte,
Etimesgut Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi katı atık hizmetlerini özelleştirmiştir
ve an itibarıyla diğer belediyelerde de bu tür özelleştirme çalışmaları devam etmektedir.
• İspanya
Bölgesel düzeyde, 17 Özerk Bölge, bölgelere ilişkin stratejik atık yönetimi planları hazırlamaktan
sorumludur. Yerel düzeyde ise, belediyeler evsel atıkların ayrı ayrı toplanması ve taşınması da dahil
olmak üzere kentsel atıkların (evsel, sanayi ve ticaret, ofisler ve hizmetler) yönetiminden sorumludur.
İspanya an itibarıyla atık direktifine uymamaktadır ve Avrupa Komisyonu uygun atık yönetimi planlarını
açıklama konusunda yaptığı mükerrer çağrıların yanıtsız kalması nedeniyle İspanya'yı Avrupa Birliği
Adalet Divanı'na (ABAD) götürmüştür.
Evsel atıkların toplanması ve işlenmesi, belediyenin büyüklüğünden bağımsız olarak zorunlu bir
belediye işlevidir. Uygulamalar bölgeler arasında çeşitlilik göstermektedir ve pek çok bölge AB atık
düzenlemelerine uymamaktadır. Kentsel alanların çoğunda, haneler münferit atık kutularına sahip
değildir. Bunun yerine, büyük paylaşılan atık kutuları bu bölgelere yerleştirilmektedir. Kutular
dolduğunda ağzı kapatılmış torbalar kutuların yanına bırakılabilmektedir. Atıkların ağzı kapalı
torbalarda atılmakta ve atık kutuları resmi tatiller ve Pazar günleri hariç her gece boşaltılmaktadır. Bazı
bölgelerde atıkların çıkarılması için belirli zamanlar bulunmaktadır ve bu bazı durumlarda akşam
saatlerinde olabilmektedir. Türkiye'de, evsel atık hizmeti belediyelerin zorunlu hizmetleri arasındadır.
Her ne kadar hizmetin tanımı ve temel özellikleri Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri
Kanunu'nda belirtilmiş olsa da, belediyeler arasında bazı farklılıklar olabilmektedir. Örneğin, bazı
belediyeler atıkları akşam saatlerinde toplamaya karar verebilmektedir.
Atık ücreti yıllık olarak ödenmektedir. Genelde, ağırlık, hacim ve atık akımına göre belirlenen bir
ücretten ziyade sabit bir ücret belirlenmektedir. Türkiye'de, katı atık vergisi, binaların gruplarına ve
derecelerine göre belirlenmektedir.

3. KENTİÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ
3.1. Türkiye’de Kentiçi Ulaşım Hizmetleri
3.1.1. Hizmet Tanımı
Toplu taşıma hizmetleri kent içi trafik ve ulaşım hizmetleri arasındadır ve bu hizmet aynı zamanda
teknik ve sosyal altyapı hizmetlerindendir. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işler toplu taşıma hizmetinin içindedir. Ancak, bu kadar
kapsamlı bir hizmet alanı, bu proje çerçevesinde otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek bu hizmetlerini
kapsayacak biçimde ele alınmaktadır.

3.1.2. Hukuki Dayanaklar
Toplu taşıma hizmetinin hukuk dayanaklarının başında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.
maddesinin (a) bendi gelmektedir. Bu hükme göre, “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı ...” hizmetlerini yapmak ya da yaptırmak belediyelerin görevleri arasındadır. Yine, Belediye
Kanunu’nun 15. maddesinin (f) bendinde “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım
araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek” hizmetinin belediyelerin yetki ve imtiyazlarından olduğu belirtilmektedir. 15. maddenin
(p) bendine göre de, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri
ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek belediyenin görevlerindendir.
15. maddede ayrıca, belediye, toplu taşıma hizmetlerini Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği
belirtilmektedir. Belediyeler, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.
maddedeki8 esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Bir başka hukuki dayanak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’dur. Kanunun 7. maddesinde toplu
taşıma hizmeti büyükşehir belediyelerine verilmiştir. 7. maddenin (f) bendine göre, büyükşehir ulaşım
ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve
koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
8

Madde 67’de belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile ... toplu
ulaşım ve taşıma hizmetleri...süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek
üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir hükmü vardır.

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek büyükşehir belediyelerinin görevlerindendir.
Büyükşehir belediyelerinin yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak,
işletmek, işlettirmek veya ruhsat verme görevleri de bulunmaktadır. 7. maddenin (p) bendinde
büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis
araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek; büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili
olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit
edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek, de yine büyükşehir
belediyelerinin görevidir.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. maddesi “Ulaşım Hizmetleri” başlıklıdır. Bu maddeye göre,
büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım
Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların
görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır. Yine, bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama,
koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri
ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri
Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, büyükşehir
belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile
ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinde de, büyükşehir belediyesinin kendisine verilen
görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabileceği
belirtilmektedir. Bu maddeye göre, büyükşehir belediyesi, ... toplu ulaşım hizmetlerini, ... işletebilir; ya
da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu
şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.

3.1.3. Zorunlu Hizmet-İsteğe Bağlı Hizmet
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda zorunlu isteğe bağlı görev ayrımı yapılmış olmamakla birlikte –yapar
ya da –yaptırır ifadeleri içeren 14. maddenin (a) bendinde yer alması, toplu taşıma hizmetinin zorunlu
hizmetlerden olduğunu ortaya koymaktadır.

3.1.4. Kurumsal Yapı
Büyükşehir belediyelerinde toplu taşıma ve daha genel anlamda ulaşım hizmeti büyükşehir
belediyesinin görev ve yetki alanına girmektedir. Bu çerçevede bakıldığında, büyükşehir

belediyelerinde ulaşım daire başkanlıkları ve bu başkanlıkların bünyesinde kurulan şube müdürlükleri
bu hizmetleri yürütmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi belediyelerde ise toplu taşıma
hizmetleri, ulaşım hizmetleri müdürlüğü olarak örgütlenmiştir.
Büyükşehir Belediyeleri kentsel ulaşım hizmetlerini özel hukuka tabi olan belediye iktisadi işletmeleri
aracılığıyla yerine getirmektedir. Hukuki olarak, kentsel ulaşım hizmetlerinden Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi sorumludur. Ancak, kentsel ulaşım hizmetlerini sunan belediyelerin iktisadi
işletmeleridir. Ayrıca, belediyeler ve bakanlık arasında imzalanan protokole bağlı olarak Ulaşım ve
Altyapı Bakanlığı tarafından metro hattı yatırımları ve inşaatı yapılabilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube
Müdürlüğü, Denetim ve Filo Takip Şube Müdürlüğü, Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Ukome
Şube Müdürlüğü ve Trafik Kontrol Şube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.
Büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmetlerini özel hukuk hükümlerine göre idare edilen, kamu
tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar eliyle sunulduğu görülmektedir. Örneğin, Ankara Elektrik, Havagazı ve
Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) Ankara’da toplu taşıma hizmetlerinde otobüs ve
raylı sistemlerinin (metro) işletmelerini ve ayrıca kentin trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması
amacıyla ulaşım planlama hizmetlerini üstlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel
Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik bir başka hukuki dayanaktır. Yine,
EGO Genel Müdürlüğü 4325 ve 5363 Sayılı Kanunlarla oluşmuş ve bu kanunlardaki esaslara ve özel
hukuk hükümlerine göre idare edilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğe göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı, Araç Bakım Onarım Dairesi
Başkanlığı, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Teknolojileri
Dairesi Başkanlığı ile toplu taşıma hizmeti sunulmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de benzer bir hizmet örgütlenmesi görülmektedir. Ulaşım Daire
Başkanlığı altında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü yer almaktadır. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde erişilebilir, güvenli, konforlu, çevre dostu, ekonomik ve
sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak amacındadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırları dahilinde kent içi
toplu ulaşım hizmeti sunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kamu kuruluşudur. İmtiyazlı ve
yabancı sermayeli özel şirket eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler önce
millileştirilmiş, daha sonra 3645 sayılı yasa ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
İETT’nin kurumsal yapısı içinde, destek hizmet birimlerinin yanında Araç Bakım Onarım Dairesi
Başkanlığı, Hızlı Otobüs-Metrobüs İşletme Daire Başkanlığı, Otobüs İşletmeleri Dairesi Başkanlığı,
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı yer almaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı birimler ise, Otobüs Terminal
İşletmesi Şube Müdürlüğü, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü, Ticari Plaka ve Denetleme Şube
Müdürlüğü, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’dür.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde, İhale İşleri Kesin Hesap Şube
Müdürlüğü, Makina İkmal Şube Müdürlüğü, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Şube
Müdürlüğü, Ulaşım İdare Şube Müdürlüğü, Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım,
Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
Büyükşehir belediye sisteminin dışında kalan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi il belediyelerinde
ise toplu taşıma hizmetlerini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yerine getirmektedir.

3.1.5. Hizmet Sunumu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın misyonu, Ankara kentinin toplu taşıma ve
trafik altyapı gereksinimlerini, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde günümüz
teknolojisinin bütün imkanlarını kullanarak en yüksek düzeyde karşılamak; vizyonu, Ankara kentinin
trafik ve toplu taşıma altyapısını uluslararası standartlara ulaştırmak; ilkeleri ulaşım hizmetleri
konusunda ülkedeki diğer kentlere örnek olmak; değerleri, tüm çalışmaları çevreye ve insana duyarlı
olarak yürütmek; diyalog ve uzlaşıcı anlayış ile hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden,
yapıcı, hızlı, dürüst, tarafsız, hoşgörülü, güler yüzlü ve şeffaf hizmet vermek olarak belirlenmiştir.
Başkanlığın stratejik amacı:
•

Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik biçimde
yararlanmalarını sağlamak,
• Ulaşım altyapısı hizmetlerini geliştirmek,
• Toplu taşıma sisteminin cazip hale gelmesini sağlamak,
• Yapılan plan, program ve bütçeye bağlı kalarak kaynakları en etkin biçimde kullanmak
olarak belirlenmiştir. Hedefleri ise:
• Kentsel ulaşım hizmetinde uluslararası ölçekte kabul edilmiş standartları yakalamak,
• Başkanlığın çalışmalarında bilimsel ve uluslararası etik kurallarını ön plana çıkarmak,
• Gelişmeye açık, sürekli öğrenen-öğreten ve çözüm üreten bir birim olmak,
• Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli ve erişilebilir bir şekilde olmasını sağlamak,
• Öncelik planlaması yaparak Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırmak,
• AR-GE çalışmalarına önem vererek teknolojideki gelişmeleri takip etmek
şeklinde tanımlanmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde toplu taşıma hizmetlerini gören EGO Genel
Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine göre, EGO Genel
Müdürlüğü’nün görevi; 4325 ve 5363 sayılı yasalarla verilen görevler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde, halkın toplu ulaşım gereksinimlerini günün şartlarına uygun ve en iyi şekilde

karşılamak, bunun için gerekli tüm planlama, projelendirme, tesis kurma, işletme, işlettirme, sevk,
idare ve denetim vb. işleri modern işletme prensiplerine göre yapmaktır.
Müdürlüğün vizyonu Ankara kentine ulaşım hizmeti vermek; ulaşım hizmetini zamanında vermek;
Ankaralıların rahat ve konforlu seyahat etmeleri için gerekli önlemleri almak; araç alımında bu
öncelikleri gözmek; engelli vatandaşların araçlara iniş ve binişlerde rahat etmeleri için araçlarda gerekli
teknik aksamın konulmasına dikkat etmek; ulaşım hizmetlerini ekonomik görmek; maliyetler ve
vatandaşın ödeme güçlüğünü dikkate alarak ücret tarifesi uygulamak; yolcuların çok önemli bir
bölümünü, (öğretmenler, öğrenciler, yaşlılar, gaziler, dul ve yetimler v.b.) değişik indirim oranlarıyla
desteklenmek; otobüs ve raylı sistem hatlarında seyahat eden yolcuların biletlerinin ortak kullanımını,
uyumunu ve bütünleşmesini gözetmek; trafik işaretleme ve sinyalizasyon hizmetlerini en üst seviyede
sunarak güvenli seyahat edilmesini sağlamak; kendi sunduğu otobüs hizmetlerinin yanı sıra özel sektör
taşımacılığına da imkan vererek maliyetlerin düşürülmesi için çaba göstermek; çevre bilinci, doğaya ve
insan sağlığına saygı çerçevesinde doğalgazlı otobüs kullanımına öncelik vermek; çalışanları
hizmetlerini kurum kültürü ile belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak yürütmek; ulaşım
hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ile hizmet sunumunda görev alan EGO personelinin, hizmet ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesine öncelik vermek; kurum hizmetlerinde, en az maliyetle en çok hizmeti
sunmak; kaynakların en verimli şekilde sarf edilmesi ve her bir kuruşun amacına yönelik harcanması,
israfın önlenmesini sağlamaktır.
EGO’nun hizmet sunumundaki standartları; hukuka uygunluk, şeffaflık, güven, tarafsızlık ve eşitlik,
adalet, gelişim ve yenilenme, liderlik, katılımcılık, işbirliği ve koordinasyon, kurumsal kimlik bilinci ve
çevrecilik olarak belirlenmiştir. Hukuka uygunluk çerçevesinde kurumun hizmet sunumunda,
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın eksiksiz olarak uygulanmasına
gerekli özen ve dikkat gösterilir. Şeffaflık çerçevesinde kurum gerek hizmetlerin sunumunda gerekse
idari ve mali işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre resmi ve özel denetime açıktır. Bilgi
edinme kanununda belirtilen tüm iş ve işlemler kamuya açıktır. Güven standardı çerçevesinde EGO
ulaşım hizmetlerinin sunumu esnasında, yolcularını güven içerisinde taşımak, yol ve araç güvenliği
sağlamak, şikayet ve başvurularda doğru ve güvenilir bilgiler vermeyi ilke edinmiştir. Tarafsızlık ve
eşitlik çerçevesinde EGO, Anayasada belirlenen esaslara uygun olarak ulaşım hizmeti sunumunda ırk,
dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden her kişi ve kuruma eşit mesafede, kişi hak ve özgürlüklerini
gözeterek hizmetlerini gerçekleştirir. Adalet standardı gereğince kurum hizmetlerinin sunumu
esnasında, her kişi, kurum ve bölgenin eşit oranda hizmet alması için gerekli çaba gösterilir. Gelişim ve
yenilenme çerçevesinde kurum hızla gelişen teknolojik imkanların, uygulanması amacıyla öngörülen
yeniliklerin kurumda tesisi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ile araç gereç parkının
yenilenmesi, bilgisayar teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına destek verir. Katılımcılık
çerçevesinde hizmetlerin sunumunda, temas edilen kişi ve kurumlar ile personelin görüş ve önerileri
dikkate alınmaktadır. İşbirliği ve koordinasyon standardı gereğince Ankara’daki toplu taşıma
hizmetlerinin daha verimli ve istenen düzeyde olabilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve
koordinasyona gereken özeni gösterir. Kurumsal kimlik gereğince neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir
kurum olan EGO’da çalışan her bir personelin çalıştığı kurumun sunduğu hizmetlerdeki katkısının,
kurumsal kimlik bilincinin artmasıyla da orantılı olacağını dikkate almaktadır. Çevrecilik standardına
göre ulaşım hizmetlerinde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemleri benimsemek, buna
uygun araç ve gereç temini önemlidir.

EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 18 maddesine göre,
Genel Müdürlük bünyesindeki Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Kuruluşun misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda toplu taşıma
hizmetlerini düzenli, güvenli, ekonomik, verimli, konforlu ve rasyonel bir şekilde sürekli olarak
organize etmek, yürütmek veya işletmek,
Lastik tekerlekli toplu taşıma hizmetlerine ilişkin kısa, orta ve uzun vade planlama çalışmalarını
yapmak,
Hareket tarifeleri yapmak, uygulamak ve gerektiğinde güncellemek, denetlemek,
Kuruluşa ait toplu taşıma araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletmek veya
işlettirmek,
Kentsel gelişim de dikkate alınarak hat ve güzergâhlarda bulunan durak yerleri tespiti,
durakların takılması, sökülmesi yer değiştirmesi, montajı vb. iş ve işlemleri yapmak,
Toplu taşıma araçlarını çalışır durumda bulundurmak üzere sürekli etkin ve teknik denetimler
yapmak,
Ankara Büyükşehir mücavir alan sınırları içinde özel halk otobüsü, özel toplu taşıma aracı vb.
toplu taşıma araçlarına ilgili yönetmelik çerçevesinde özel izin belgesi vermek, uygunluk
işlemleri yapmak, yıllık vize işlemleri ile çalışma ruhsatı vermek,
Vatandaşlar tarafından EGO Genel Müdürlüğü’nün toplu taşıma araçlarında unutulan kayıp
eşyaların kayıt altına alınması, depolanması ve süresinde teslim alınmayan kayıp eşyaların
satışının ilgili birime bildirimi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
Toplu taşıma araçlarını (EGO, ÖTA ve ÖHO vb.) kullanan sürücülere ve müracaatta bulunanlara
psiko teknik test hizmetleri vermek ya da verdirmek,
Kamu kurumları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin, kuruluştan talep ettikleri araç
kiralama ile tahsis iş ve işlemlerini yürütmek,
Reklam afişlerinin araçlara asılması ve asılma süresinin bitimine kadar takip edilmesi iş ve
işlemlerini yapmak,
Toplu taşıma araçlarının (EGO, ÖTA ve ÖHO) mevzuat çerçevesinde saha denetimlerini
gerçekleştirmek ve konu ile ilgili raporlama iş ve işlemlerini yapmak
Toplu Taşıma araçlarına ait (ÖTA ve ÖHO) sözleşme ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması
gereken iş ve işlemleri yürütmek,
Özel toplu taşıma araçlarının devir, fesih işlemlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak
yapmak,
Toplu taşıma araçları (EGO, ÖTA ve ÖHO) ile ilgili araç takip sistemi alt yapısının
oluşturulmasını ve araçların takip edilebilmesini sağlayan her türlü teknik cihazın çalışır halde
bulundurulmasını denetlemek,
Kuruluşa ait araçların kaza ve hasara neden olan çeşitli olaylara karışması sonucu oluşan hasar
ve gelir yoksunluğu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Kuruluşa ait araçların karıştığı hasarlı, yaralamalı veya ölümlü kazaların ve hasara neden olan
çeşitli olayların, resmi ve özel kişi ve kurumlarla ilgili hasar, sigorta, ödeme ve tahsilatlarıyla
ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan işlerle, Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri
yapmaktır.

Yönetmeliğin 19. maddesine göre, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri:
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin günümüz teknolojilerine uygun teknik
araştırmalar yaparak alternatif sistem hatlarını ve ön projelerini hazırlamak,
Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleri kapsamında yapılan hat çalışmaları ile ilgili kurumlar
arasında koordinasyon sağlamak, danışmanlık yapmak, ihale, yapım ve kabul süreçleri ile ilgili
işlemleri yürütmek,
Kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla risk
değerlendirmeleri yapmak, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştirmek,
Kent içi raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinde işletme faaliyetlerini akılcı ve verimli bir
şekilde gerçekleştirmek, sistemlerin sorunsuz işletilmesi amacıyla etkin ve teknik denetimler
yapmak, sistemlerin birbiriyle koordinasyonunu sağlamak,
Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinde, yolcuların ve çalışanların güvenliğini sağlamak
amacıyla gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, bu doğrultuda ilgili kurumlar ile gerekli
koordinasyonu sağlamak,
Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemleri ile çevresine ilişkin güvenlik ve temizlik hizmetlerinin
etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin daha uzun ömürlü hizmet verebilmesi için sistemi
oluşturan unsurlarla ilgili gerekli her türlü bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini
gerçekleştirmek ve sistemi etkileyecek her türlü dış çalışmalarla ilgili gerekli tedbirleri almak
veya aldırmak,
Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve milli kaynaklardan temin edilmesi
için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan işlerle, Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri
yapmaktır.

22. maddeye göre, Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri:
•

•
•
•
•
•

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde EGO Genel Müdürlüğüne ait tüm
toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı ve kablolu sistemler) elektronik ücret toplama, akıllı
durak sistemi, akıllı kart ve araç içi bilgilendirme, güzergâh, araç takip ve kamera sistemlerinin
işletilmesini sağlamak, denetimini yapmak,
Ücret Toplama Sistemine katılan tüm toplu taşıma unsurları arasında uyum ve tam
otomasyonu sağlamak,
UKOME kararları doğrultusunda belirlenen ücret ve transfer süresini elektronik ücret toplama
sisteminde uygulamak,
UKOME kararları doğrultusunda belirlenen otobüs hat ve güzergahlarını ücret toplama
sistemine işlemek,
Elektronik ücret toplama sisteminin tam, eksiksiz ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak,
denetlemek ve sistemden alınan raporların kontrolünü yapmak,
İlgili sözleşme, protokol ve UKOME kararları doğrultusunda Raporal Sistemi üzerinden alınacak
raporlara göre yüklenici ve diğer paydaşlara yapılması gereken ödemelere ilişkin mutabakatı
hazırlamak ve bu mutabakata göre ödeme emirlerini düzenleyerek Bütçe ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına göndermek,

•

•

EGO Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşların
fon ve hibelerini araştırarak kuruma yönelik teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki
projeleri kurum adına hazırlamak ve yürütmek,
Toplu taşıma alanında dünyadaki ulaşım teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu alandaki
iyi örnekleri üst yönetime raporlamaktır.

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri ise Yönetmeliğin 21. maddesinde şöyle
belirlenmiştir:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan kuruluşa ait otobüsleri sürekli çalışabilecek durumda
bulundurmak amacıyla kaza veya arıza sonrası araçların bakım ve onarımlarını yapmak,
Kuruluşun toplu taşıma hizmetlerinde kullandığı tüm otobüslerin periyodik bakımlarını
zamanında ve eksiksiz bir şekilde yaparak, araçların daha az arızalanmasını ve bu sayede araç
bakım onarım giderlerinin azaltılmasını temin etmek,
Seyir halinde arızalanan veya kaza yapan otobüslere acil onarım müdahalesinde bulunmak
veya çekici hizmeti vermek,
Motorin ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) istasyonlarının bakım ve onarımını yapmak,
Bakım onarım giderlerini azaltmak, aracın kullanım ömrünü uzatmak, daha ekonomik
çalışmasını sağlamak vb. amaçlarla araştırma geliştirme çalışmaları yapmak,
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak işçilere teknik eğitim vermek,
Kuruluşta bulunan tüm araçların akaryakıt tedarikini yapmak,
Ekonomik ömrünü tükettiği için hurdaya ayrılmış malzemelerin muhafaza edilerek ilgili yere
teslimine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
Yedek parça, yağ, demirbaş, akaryakıt vb. gibi malzemeleri tüketimi oluncaya kadar muhafaza
etmektir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı olan İETT’nin kuruluş kanununa göre görevleri,
“İstanbul’un Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalar’da elektrik enerjisi sunmak üzere
elektrik tesisatını ve elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre kurma, ıslah ve tadil
etmek ve bu işler için gerekli gayri menkulleri istimlak etmek ve işletmelerine yararlı olan bütün işlem
ve girişimlerde bulunmak ve lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri işletmek ve işlettirmek
yoluyla ulaşımı sürdürmek ve geliştirmektir.”
İETT’nin misyonu, toplu ulaşım hizmetlerini bütünsel bir bakış açısıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları da
karşılayacak şekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek ve sektörel bilgi birikimini yönetmek;
vizyonu, sürdürülebilirlik anlayışıyla toplu ulaşımı cazip kılarak kent yaşamını kolaylaştıran lider kuruluş
olmak biçiminde belirlenmiştir.
İETT dışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde erişilebilir, güvenli,
konforlu, çevre dostu, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak için kurulan Toplu
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, ulaşım ana planı
doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerini, ilgili birimlerle koordineli
olarak yürütmekte ve bu amaçla gerekli tesisleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme hizmetlerini
planlamaktadır. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü toplu taşıma araçları ile

minibüs ve taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını, durak yerlerini
belirlemekte ve denetlemekte, bu araçlara çalışma ruhsatı ve güzergâh kullanım izin belgesi
vermektedir. Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, hat optimizasyonu yapmaktadır. Ulaşım
modlarının entegrasyonunu sağlamak amacıyla planlama yapmakta ve ilgili kurumlar arasında
koordinasyonu sağlamaktadır. Müdürlük tarafından, kentin toplu ulaşım analizleri yapılmakta ve
ulaşım ihtiyaçlarının konforlu, hızlı ve sürekli olarak ideal toplu ulaşım modlarıyla yapılmasına yönelik
inceleme, araştırma, etüt ve arazi çalışması için gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden
destek alınarak toplu ulaşımla ilgili her türlü araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün misyonu; Türkiye'nin görünen
yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkarak, toplu ulaşımda etkili
bir yönetim anlayışı ile ilkeli, kararlı, adaletli, yenilikçi, verimli ve kaliteli hizmet sunmak; vizyonu ise
küresel değer üreten, yüzyıllarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış marka kent İstanbul için kentsel
yaşam kalitesini arttırmak, ulaşım alanında, inovatif, sürdürülebilir çözümler ile öncü ve lider bir model
oluşturmak olarak belirlenmiştir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ilke ve hedefleri kaliteli, konforlu, ucuz
ve emniyetli ulaşım imkanı sunmak için kentin ulaşım gereksinimlerini halkın ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verecek şekilde günümüz teknolojilerinin imkanlarıyla en üst düzeyde karşılayabilmek biçiminde
belirlenmiştir. Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları:
•
•
•

•

•

•

Mersin ilinin mevcut ve gelecekteki ulaşım politikalarını belirlemek, ulaşım taleplerinin
gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek,
Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda
ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,
Mersin ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile
uyumlu Ulaşım Master Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak,
hazırlatmak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de
gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,
Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve
güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel
öğesi olan toplu taşımanın; yolculuk süresi, konfor, güvenirlik, can güvenliği ve maliyet
unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve erişebilirliliği artırmak için, Ulaşım Master
Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşıma ve öncelikli kullanımına yönelik projeler
hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak,
Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik
ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek, Yayalara sunulan hizmetin
iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin
özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler
geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını
belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler almak,
Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli az yatırımla gerçekleştirilebilecek
düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler
hazırlamak,

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Ulaşım projelerinin, Mersin İli’nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen
çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek,
Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla;
trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı
önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın erişebilirliliği ve konfor
düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu
taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,
Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek
planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,
Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara
sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı
standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engelli ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler
almak/aldırmak, bisiklet yol ağını genişletmek,
Tespit edilen yerlere sinyalizasyon sistemleri kurmak/kurdurmak, ihtiyaç duyulan yollarda
trafik yatay ve düşey işaretlemelerini yapmak/yaptırmak, TEDES sistemleri
kurmak/kurdurmak, Büyükşehir Belediyesinin sınırları ve yetkisi içinde kalan karayollarının bir
kısmını veya tamamını yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılması, hız
limitlerinin düzenlenmesi, park edilecek yerler ile zaman, fiyat ve süresi ile araçların geliş ve
gidiş yolları hakkında tespit ve tanzim yapmak, onay gerektiren konularda ilgili birimlere
teklifte bulunmak,
Ulaşım Koordinasyon Kurulunu toplamak,
Daire Başkanlığının ve alt birimlerinin, harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama
yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire
Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim
edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,
Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte
bulunmak,
Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık
hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak,
Ulaşım hizmetleri, trafik güvenliği, mevzuat değişiklikleri vb. ulaşım ile ilgili konularda hizmet
içi eğitim programları ile yaya, sürücü ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği seminerleri ve
kampanyaları düzenlemek,
Daire Başkanlığının sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife önerilerini ilgili Daire
Başkanlığına göndermek ve Meclis tarafından kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri”ni
uygulamak,
Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili tüm kamu kurum
ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye
ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve
hazırlatmak,
Gelen-giden evrakların havalesini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını, bilgilerin her
an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını, tüm belgelerin

•

dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını, arşivlenmesini sağlamak ve birim
faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri takip etmek,
Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin
güncelleme ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Raylı Sistem hizmetinin devamlılığını sağlamak için gerekli personel, araç, yedek parça, işçilik
vb. ihtiyaçları tespit etmek, temin etmek,
Raylı Sistem tarifelerini hazırlamak, tarifelere uygun olarak hizmetin yerine getirilmesini
sağlamak, tramvayla ilgili UKOME kararlarını uygulamak,
Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına
bildirmek,
Raylı Sistemlerin her türlü bakım ve tamirlerini yapmak, yaptırmak, sefere hazır halde
bulundurmak,
Kaza halinde, yolun açılması ve hizmetin devamı için gerekenleri yapmak, yaptırmak,
Raylı Sistem güzergâhının çalışmasına engel teşkil eden fiziki aksaklıkların giderilmesi ile ilgili
işleri yaptırmak,
Raylı Sistem güzergâhında bulunan duraklarının tamir ve bakımlarını yapmak,
yaptırtmak, değişen ihtiyaçlara göre duraklarda ve durak yerlerinde gerekli düzenlemeleri
yapmak, yaptırmak,
Yetki alanı içerisindeki bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği
kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak
Sorumluluk sahasındaki tesislerin, araç ve gereçlerin sabotajlara karşı korunması için gerekli
önlemleri almak,
Raylı Sistem İdaresi Şefliği ve Teknik Hizmetler Şefliği idari yapılanma içerisinde Raylı Sistem
Şube Müdürlüğünün alt birimleri olup alt birimlerin çalışma esas ve usulleri ile görev, yetki ve
sorumlulukları ayrı bir çalışma yönergesi ile belirlenir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, ilgili kanunlar ve Mersin Büyükşehir
Belediyesi Nazım İmar Planı, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve
Uygulama Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde
uygulamaların etkilerini de gözeterek planları geliştirmekle yükümlüdür. Bu amaçla;
•

•

Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde
çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini
gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptar, bu
ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlar.
Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir
şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması yapar veya yaptırır. Bu amaçla; kent
içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik, güven
ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve ulaşılabilirliğini arttırmak için,
Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım öncelikli kullanımına yönelik projeler
hazırlar veya hazırlatır.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye
ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlar veya
hazırlatır.
Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım altyapısını oluşturan
yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; gerekli önlem ve yatırımlara
yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını yapar veya yaptırır.
Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve
konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık
sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve yaya geçitleri konusunda altyapı
standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yayaların erişimini
ve güvenliğinin sağlanması için gerekli planlamaları yapar veya yaptırır.
Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla
gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayacak ulaşım sistem bütünlüğünü
gözeten projeler hazırlar veya hazırlatır.
Ulaşım ve Lojistik Ana Planı modellerini günceller, modele bağlı uygulamaları değiştirir. Çıkan
sonuçlara göre analiz yapar. Trafik Etki Değerlendirme Analizi, Dolaşım Planı yapar veya
yaptırır.
Proje taşımacılığının geliştirilmesi ve toplam yolculuklar içindeki payının artırılması amacıyla
önlem ve projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde uygulamaların
gerçekleşmesini sağlar.
Ulaşım planı önerilerine göre; yol, tünel ve köprü vb. yapılar için ilgili idarelere görüş bildirir.
Kent merkezlerinde çevre ve yaşam kalitesini artırmak maksadıyla trafik sıkışıklığı, hava
kirliliği, gürültü, otopark alanları ile ilgili sorunların çözümü için özel araç trafiğini azaltıcı
önlemlere yönelik projeler hazırlar.
Mersin İlinin ulaşım veri tabanını hazırlar ve verilerin güncel tutulmasını sağlar.
Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, güzergâh planlaması ve durak yerlerinin
tespit edilerek UKOME Genel Kurulunda karar alınmasını teklif eder.
Tüm plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapar.
Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol ve asfalt çalışmaları
ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak alternatif yol ve güzergâhlar hazırlar ya
da hazırlatır.
Kendi görev alanını ilgilendiren konularda UKOME’ye teklif sunar.
UKOME kararları doğrultusunda iş ve işlemleri yapar veya yaptırır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde de toplu taşıma hizmetlerinin sunumunda benzer örgütlenmeye ve
görev-yetkilere sahiptir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre görev ve
yetkileri:
•

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7/f maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde ulaşım planlamasını, Ulaşım Ana Planına ve trafik mühendisliğine uygun
politikalar ve projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle
yapmak ve gerekli önlemleri almaktır.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Ulaşım Ana Planı stratejileri dahilinde projeler geliştirmek,
uygulamak ve işletilmesini sağlamaktır.
Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü tesis ve ulaşım alt
yapılarının yapım, hizmet veya mal alımı işlerini sözleşmelerini hazırlayarak, sözleşme ve
eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak veya yaptırmaktır.
Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli yatay
ve düşey işaretlemeleri yapmak/yaptırmak ve trafik yönetiminin sağlanacağı Ulaşım kontrol
merkezi vasıtasıyla gerekli sinyalizasyon altyapısını kurmak veya kurdurmaktır.
Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevleri ise:
Kente gelen giden yolcuların taşınmasında çalışan otobüs, minibüs, taksi vs. gibi araçlara
terminal hizmeti verilmesi, her türlü düzenin ve tedbirin alınması, terminal içerisinde
faaliyette bulunan işletmelerin ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre işletilmesini sağlamak ve
bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak,
Kent halkının toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla toplu ulaşım hatları oluşturmak, toplu
taşıma görevini yerine getirmek, araçları ve güzergahları işletmek, ihale ederek denetlemek
dahil her türlü düzenlemeleri gerçekleştirmek,
Kent içerisinde hizmet veren özel halk otobüsleri güzergâh ve tarifelerini, durak yerlerini,
durak şekil ve tefrişatını, donanımını ve içeriklerini belirlemek, denetlemek, yapmak veya
yaptırmak,
Kent içi yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs, otobüs, servis aracı, kamyon,
kamyonet vs. gibi araçların ruhsatlandırılması, güzergâh hatlarının, durak yerlerinin tespitini
mer-i mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak,
Karayolu araçlarının, taşıtlarının, sürücü ve şoförlerinin, araç görevli ile hizmetlilerinin ve araç
sahiplerinin şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri yapabilmeleri için gerekli görülen yasal
işlemleri ile düzenlenmesi gereken yetki belgesi, tescil ve onaylarını yapmak, denetlemek ve
gerekli idari veya mali cezaları uygulamak,
Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve
bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan
belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve denetimlerini gerçekleştirmek,
Ulaşım hizmet-ödeme şeklinin, ulaşım talebi büyüklükleri, şekilleri ve sosyo-ekonomik şartlara
göre ücretlendirilmesini sağlamak, bu amaçla yıllık tarifelere yansıyacak gerekçeli raporunun
ilgili Meclis toplantısından bir ay önce Başkanlığa sunulmak üzere hazırlamak,
Ulaşım hizmetleri ücret tarifelerini hazırlamak, bu amaçla yolcu biletlerinin basılması ve
denetlenmesinin gerçekleştirmek, ulaşım hizmetlerinin bilet dışındaki bir sistemle
ücretlendirilmesi durumunda gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak
(abonman kartı, kart, elektronik kart, akıllı kart, kent kart ve çeşitli kimliklere eklenebilen chip,
vb.) uygulamaları gerçekleştirmek, verimli işletilmesini sağlamak ve denetlemek,
Ulaşım hizmetlerinin gerektirdiği ihale hazırlarını yapmak, ihaleleri sonuçlandırmak, bunlarla
ilgili hukuki durumları takip etmek, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi hakkındaki
yönetmelikler çerçevesinde işlemleri sonuçlandırmak,
Çorum Belediye Meclisi tarafında kabul edilen ve halen yürürlükte olan Özel Toplu Taşıma
Araçları Çalışma Yönetmeliği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmelikte
Zabıta Müdürlüğüne atfedilen tüm yetkilerde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
kullanılır.

Tüm belediyelerin toplu taşıma sağlama yetkisi ve imtiyazı vardır. Bu amaçla, otobüsler, deniz ve su
yolu gemileri, yeraltı sistemleri ve raylı sistemler de dahil olmak üzere her türlü toplu taşıma sistemini
kurmak veya işletmek hakkına sahiptirler. Ulaşım hizmetleri tüm belediyeler için ortak bir görevdir.
Ancak, belediyelerin hizmet sunumu ekonomik yapıya ve coğrafi koşullara bağlı olarak değişmektedir.
Belediyeler bu hizmetleri yerel ihtiyaçlarına göre farklılaştırabilir.

3.2. Altı AB Üye Devletinde Yerel Toplu Taşıma
Bulguların özeti
Yerel toplu taşımaya ilişkin yönetmelik ve kurumsal düzenlemeler, özellikle kentleşme eğilimleri,
hareketlilik endişeleri, ekonomik kalkınma, ulaşım imtiyazları için açık rekabet, iklim değişikliği ve
sürdürülebilirlik endişeleri ve ulaşım yöntemlerinin uyumlu bir sistem içerisine entegre edilmesi gibi
bir dizi temel kalkınma önceliği tarafından yönlendirilmektedir. AB düzenlemeleri bu alanların
tamamında önemli bir rol oynamaktadır; örneğin AB genel alım düzenlemelerinin, kamu hizmeti
sözleşmelerinin rekabetçi ihaleyle verilmesini gerektirmesi, ulaşım hizmeti sağlayıcılar arasında veri
alışverişine ilişkin düzenlemeler ve demiryolu ve karayolu üzerinden toplu yolcu taşıma hizmetleri için
kamu sübvansiyonlarına ilişkin düzenlemeler gibi.
Çok modlu (multimodal) ulaşım tüm AB Üye Devletlerinde temel ilgi alanlarından biridir. Farklı ulaşım
modları arasındaki hükümetler arası işbirlikleri ve belediye düzeyindeki toplu taşımanın bölgelerarası
ve ülke geneli ulaşım sistemleri ile bağlantılı hale getirilmesi de toplu taşımaya ilişkin AB
düzenlemelerindeki kesişen konulardandır. Örneğin AB Akıllı Taşıma Sistemleri Çerçeve Direktifi
(2010) toplu taşımaya yönelik altı zorunlu direktifi kabul etme konusunda Avrupa Komisyonu'nu
yetkilendirmektedir. Buna göre, toplu taşıma sistemlerinin paydaşları arasındaki veri paylaşımı ve
ulaşım hizmeti modları arasında ortak seyahat bilgi sistemlerinin yaygınlaştırılması için bağlayıcı
kurallar ortaya koyan ilk Direktif A 2017 yılında kabul edilmiştir. Direktif A, veri türleri ve paylaşım
yöntemleri de dahil olmak üzere, tüm Üye Devletler için ortak bir bilgi paylaşım formatı ortaya
koymaktadır. Kırsal, daha uzak bölgelerde ise, nüfus azalımı karşısında hizmet kapsayıcılığını
sürdürmek bir diğer endişe konusudur ve çabaların çağrı üzerine gelen paylaşımlı taksiler gibi
sübvansiyonlarla hizmet inovasyonlarını birleştirdiği veya banliyö belediyelerinde olduğu gibi, bireysel
ve toplu taşıma modları arasında bağlantı kurduğu görülmektedir.
Çoğu ülkede yerel toplu taşıma sorumluluğu belediyelere verilmekle birlikte, giderek yönetimlerin ve
yetkilerin kanun tarafından düzenlenen belediyeler arası işbirliklerine devredildiği görülmektedir. Bu
Birleşik Krallık ve Danimarka gibi büyük belediyelere sahip AB Üye Devletlerini de kapsamaktadır.
Varsayılan düzende belediyeler arası işbirlikleri gönüllülük esaslıdır, ancak Danimarka'da belediyebölge düzeyinde ulaşım işbirliği için asgari gerekler kanun tarafından belirlenmekte, İngiltere ve
Fransa'da toplu taşımayı da yöneten kanunlaştırılmış belediyeler arası düzenlemelere doğru bir eğilim
görülmekte ve İspanya'da Madrid ve Barselona gibi en büyük metropol alanlarda toplu taşıma için bir
metropoliten çerçeve geliştirilmiş durumdadır.
Yerel ve merkezi yönetim sübvansiyonları altı AB Üye Devletinin tamamında görülmektedir ve genelde
bilet fiyatının %50'si düzeyindedir. AB'de açık ulaşım piyasalarının desteklenmesine paralel olarak özel
operatörler altı ülkenin tamamında sürece dahil olmaktadır ve alım ve operasyon sorumluluklarının
bölünmesi ve ulaşım imtiyazlarının düzenli olarak ihaleye çıkarılması için ulusal mevzuat yoluyla

çalışmalar yapılmaktadır. Bununla beraber, gerçek özel sektör katılımı ciddi anlamda çeşitlilik
göstermektedir. Örneğin Alman belediyeleri yerel ulaşım hizmetlerinin büyük bir bölümünü kurum
içinden sağlamayı sürdürmektedir ve ülkelerin tamamında son yıllarda meydana gelen bütçe
kesintileri, düşük hizmet kalitesi ve bazı durumlarda (Fransa) iş uyuşmazlıkları nedeniyle yerel ulaşımda
yeniden belediyeleşme eğilimleri görülmektedir.

3.2.1. Danimarka
Ulusal düzeyde, toplu taşımaya ilişkin düzenleyici çerçeve Ulaşım, İmar ve Konut Bakanlığı tarafından
belirlenmiştir ve Bakanlık aynı zamanda da ülkedeki genel trafik planlamasını yürütmekte ve devlet
demiryollarını ve Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag) banliyö tren sisteminin bir kısmını da
işletmektedir. Toplu taşıma kamu kuruluşları veya sözleşmeli özel şirketler tarafından
yürütülmektedir.
Kamu Trafik Şirketleri Kanunu (2015) Danimarka'daki toplu taşıma alanındaki temel düzenleyici
çerçeveyi oluşturmaktadır ve münferit belediye sınırları dahilindeki toplu taşımayı da kapsamaktadır.
Genel olarak, beş bölgesel yönetim bölgesel otobüs trafiği ve yerel (özel sektör tarafından işletilen)
demiryollarının düzenlenmesinden sorumlu iken, belediyeler kendi bölgeleri dahilindeki otobüs
ulaşımını düzenlemektedir. İki büyük metropoliten alanda– Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag)
Bölgesi ve Aarhus Şehri – merkezi ve yerel yönetimler tarafından ortak malik olunan kamu iştirakleri
ve özel yükleniciler tarafından işletilen metro hatları da bulunmaktadır.
Kurumsal düzenlemeler
Kamu Trafik Şirketleri Kanunu bölgeler ve belediyeler düzeyindeki toplu taşıma alanında aşağıdaki
zorunlu kurumsal düzenlemeleri ortaya koymaktadır:
• Tüm bölgesel yönetimler en az bir toplu taşıma şirketi kurmak zorundadır.
• Tüm belediyelerin en az bir bölgesel toplu taşıma şirketine katılması gerekmektedir.
• Belediyelerin iki bölge arasında ortak sınırlara sahip olmaları durumunda bir toplu taşıma şirketi
iki bölgeden belediye katılımına sahip olabilir.
• Zeeland Adası (Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag) Bölgesi ile birlikte iki bölgesel yönetime
sahiptir) tek bir ortak bölgesel şirket kuracaktır.
• Toplu taşıma şirketleri, olağan otobüs hattı hizmetleri, özelleştirilmiş ulaşım hizmetlerinin (örn.
engelli vatandaşlar için) koordinasyonu, bilet ücretlerinin ve biletlendirme sistemlerinin
belirlenmesi ve özel sektör tarafından işletilen yerel tren hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili tüm
toplu taşıma süreçlerinden sorumludur.
• Bölgeler ve belediyeler bölgesel toplu taşıma şirketleri aracılığıyla ortak bir şekilde yerel toplu
taşımayı görevlendirir ve sübvanse ederler.
• Toplu taşıma şirketleri, çoğunluğu belediye temsilcileri olmak üzere katılımcı belediyeler ve
bölgelerden temsilcilerin bulunduğu bir kurul tarafından yönetilir. Şirketler Yerel Yönetişim
Kanunu tarafından oluşturulan belediyeler arası işbirliğinin düzenlemesi altında bulunurlar (§60)9.
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Belediyeler arası işbirliği bağlayıcı olan ve olmayan işbirliği olarak ikiye ayrılabilir. Bağlayıcı olmayan işbirlikleri
yakma tesisleri, elektrik santralleri ve trafik şirketlerini kapsar ve bunların tamamı belediye onayına ve iştirak
tüzüklerinde yer alan iyi tanımlanmış çekilme hükümlerine tabi olarak kurulur. Trafik Kanunu'na göre en az bir
trafik şirketine katılım zorunludur. Bunun amacı trafik hizmetlerinin kapsayıcılığı ve verimliliğinin en uygun hale

•
•

•

•

Bölgesel yönetimler ve belediyeler, toplu taşıma hizmetlerinin dışarıdan alınıp alınmayacağına
veya ne derecede dışarıdan alınacağına karar verme konusunda tam takdir yetkisine sahiptir.
Zeeland adası için, işletim giderlerinin paylaşımı Kanun tarafından belirlenir. Diğer tüm
durumlarda, bölgeler ve belediyeler arasında karşılıklı olarak müzakere edilir. 2015 yılında, işletim
giderleri bilet satışları (%44) ve bölge/belediye sübvansiyonları (%56) tarafından karşılanmıştır.
Bilet ücretindeki artışın fiyat ve maaş endeksindeki ortalama artıştan fazla olmasına izin verilmez.
Yıllık bilet ücreti artışı tavan sınırı Danimarka Ulaşım Kurumları tarafından duyurulur. Ancak, ulaşım
şirketlerinin çok yıllık bütçeleme yapmasına izin verilmektedir. Bu da şirketin belirli bir mali yılda
bir fiyat artışından vazgeçerek bu artışı bir sonraki yıla aktarabileceği ve o yıl içinde bilet fiyatlarını
aktarılan fiyat artışı artı yeni yıl için izin verilen fiyat artışı kadar artırabileceği anlamına
gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, fiyat artışları ertelenebilir, biriktirilebilir ve sonraki mali yıllara
aktarılabilir. Bu tür durumlarda, biriken fiyat artışı hayata geçirildiği mali yıl için belirtilen yıllık
tavan değerini aşabilir.
Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag) Bölgesi'nde, Zeeland'daki toplu taşıma şirketinin Metro
Line Company (Metro Hattı Şirketi), demiryolu operatörleri ve Danimarka Ulaşım Kurumu ile
işbirliği içinde uyumlu bir toplu taşıma sistemi yürütmesi zorunludur.

Toplu taşımada hükümetler arası girişimler
Belediyeler ve bölgesel yönetimler, kendi toplu taşıma şirketleri aracılığıyla bir dizi ulusal düzeyde edevlet/sanal seyahat bilgi girişimlerinde bulunmakta ve bunlar toplu taşıma sistemlerini ulaşım sistemi
modları arasında yönlendirmektedir. Özellikle bunlardan bazıları şunlardır:
•

•

•

Ülke genelindeki tüm toplu taşıma şirketleri ve tren operatörleri arasındaki bir işbirliği olan otobüs
ve tren işbirliği. Bu, yolcuların ulaşım modundan bağımsız olarak tüm yolculukları için tek bir bilet
almasına imkan tanımaktadır.
Ülkedeki tüm toplu taşıma hizmetlerine ilişkin bilgileri içeren internet tabanlı bir güzergah
planlayıcı (Rejseplanen) Danimarka'daki tüm toplu
taşıma şirketleri ve tren operatörleri tarafından
kullanılmaktadır.
Tek bir ödeme sistemiyle tüm toplu taşıma yolları için
biletlendirme süreçlerini birleştiren, ortak, ulusal
düzeyde bir elektronik seyahat kartı (Rejsekort)
kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma
şirketleri ile demiryolu operatörleri ve başkentin metro
hattı tarafından malik olunan ortak bir iştirak kurulması.

Seyrek nüfuslu kentsel alanlarda toplu taşıma hizmetlerinde belediye inovasyonuna ilişkin dikkate
değer bir örnek ‘Flextur’ konseptidir. Flextur bir taksi hizmeti ile normal şehir otobüsü/sabit güzergah
hizmeti arasında kalan karma güzergah ulaşım hizmetidir. Türkiye'deki dolmuş sistemi ile
karıştırılmamalıdır çünkü, Flextur taksiler yolcuları evlerinden almakta ve yolcunun ihtiyaçları
doğrultusunda bir güzergah belirlemektedir.

getirilmesidir. Trafik Kanunu'na göre, ada temelli belediyeler Ulaşım Bakanlığı'nın iznine bağlı olmak üzere bu
şirketlerden çıkarak kendi şirketlerini kurabilirler. Diğer belediyelerin bu tür bir çözüm için somut olay temelinde
başvuruda bulunması gerekir ancak bu tür bir durumla henüz karşılaşılmamıştır.

Buna göre, bu konseptin özellikleri şu şekildedir:
• Hizmet adresten adrese sunulmaktadır.
• Müşteri alma ve/veya bırakma için belirli bir zaman çerçevesini kabul etmek zorundadır.
• Hizmet belirlenen yoldan sapılmasını veya diğer müşterilerle birlikte taşınma durumlarını
içerebilir.
• Hizmetin en az iki saat önceden talep edilmesi gerekmektedir.
• Bilet ücreti (kullanıcı ödemesi) asgari olarak 5 km'lik bir ücreti ve ardından asgari ücrete ek olarak
kilometre başına belirli bir ödemeyi içerir.
• Her hizmet sağlayıcı (taşıma şirketi) hizmete ilişkin zaman çizelgesini kendisi belirler. Bu hizmet
genellikle geceleri sunulmaz.
Bu konsept toplu taşıma şirketi tarafından yönetilmekte ve tüm belediyelerin %75'i tarafından
sunulmaktadır. Her belediye, bu hizmeti sunmak isteyip istemediğine ve sunacağı hizmet düzeyi ve
fiyatlarına kendisi karar verir.

3.2.2. Birleşik Krallık
İngiltere'deki yerel yönetim sistemi bir nebze karmaşıktır ve Üniter İdareler veya Metropoliten Semtler
şeklinde tek kademeli olarak ya da İl ve İlçe Meclisleri olarak iki kademeli olarak yapılandırılmış
durumdadır. Genel anlamda, belediye düzeyinde toplu taşıma tek kademeli sistem altındaki Üniter
İdareler ve Metropoliten Semtler'in zorunlu işlevlerindendir ve bu Londra Semtleri'ni de
kapsamaktadır fakat bölgesel bir stratejik organ olan ve Londra Belediye Başkanı liderliğinde bulunan
Büyük Londra Yönetimi (Greater London Authority) başkentteki toplu taşımanın genelinden
sorumludur. İngiltere'nin kırsal, metropoliten olmayan bölgelerinde, toplu taşıma üst kademe İl
Meclisi'nin bir işlevidir.
2009 yılı itibarıyla, yalnızca ulusal mevzuat tarafından kurulan ve iki veya daha fazla yerel meclisin
işbirliği yaparak belediye sınırları genelinde müşterek kararlar aldıkları üçüncü bir tür yönetim olan
Birleşik Yönetimler hayata geçirilmiştir. Bu, toplu taşıma sistemlerine yönelik belediyeler arası
işbirliğini de içerebilir.
Bazı gözlemcilere göre, İngiltere'deki toplu taşıma hizmetlerinin entegrasyonu hala büyük ölçüde
merkezi düzeyde kalmakta ve Londra dışındaki yerel yönetimlere kısıtlı ulaşım yetkileri, kısıtlı fonlar ve
kısıtlı mali takdir yetkisi bırakmaktadır. Buna ek olarak, yerel yönetim sınırları ulaşım örüntüleri veya
ekonomik faaliyetleri yansıtamayabilmekte ve sorunsuz çok modlu ulaşım sistemleri açısından engeller
yaratabilmektedir.
Ulusal düzeyde, Ulaşım Başkanlığı İngiltere ve Galler'deki demiryollarının stratejik güzergahını
belirlemekte, bunlara fon tahsis etmekte ve demiryolu acenteleri ve projelerinin ihalelerini
denetlemektedir. Başkanlık tarafından yürütülen çalışmalar Ulaştırma Bakanı ve Bakanlık ekibi
tarafından yönlendirilmekte ve denetlenmektedir. İskoçya'da da aynı şekilde İskoç hükümeti
sorumludur. Düzenleme rolü Parlamento ve mahkemelere karşı sorumlu olan bağımsız bir tüzel organ
olan Demiryolu ve Karayolu Bürosu'na verilmiştir.

Otobüsler Birleşik Krallık'taki toplu taşımada büyük bir rol oynamaktadır ve toplu otobüs hizmetleri
çeşitli şekillerde düzenlenmektedir. Londra'da otobüsle ulaşım Büyük Londra Yönetimi (Greater
London Authority) çatısı altında bulunan ve Londra'nın ana karayolu güzergahları ağından ve Londra
Underground ve Londra Overground (metro ve yer üstü sistemler) da dahil olmak üzere çeşitli
demiryolu ağlarından sorumlu olan Transport for London (Londra için Ulaşım) tarafından
düzenlenmektedir. Bu kurum Londra Belediye Başkanı'nın ulaşım stratejisini uygulamakta ve başkent
genelindeki ulaşım hizmetlerini yönetmektedir.
Londra dışında, otobüsle ulaşım Birleşik Yönetimler veya Yolcu Taşıma Yönetimleri kapsamına
girmektedir ve bunlar kendi metropoliten alanlarında toplu taşımadan, ulaşım politikalarının
belirlenmesinden ve toplu taşıma harcama planlarından sorumludur. Yolcu Taşıma Yönetimleri
genellikle birden fazla yerel yönetimin ulaşım hizmetlerini kapsayan belediyeler arası işbirlikleri olan
bir Entegre Ulaşım Yönetimi (otobüs/tren entegrasyonu, güzergah geliştirme, kamu-özel işbirlikleri,
altyapı ve bilgi teknolojileri gibi) adına ulaşım hizmetleri sunmaktadır.
2016 yılında, Parlamento kendi yerel bölgelerindeki stratejik ulaşım kararları ve önceliklerine ilişkin
tavsiyeler sunmak üzere Ulus Altı Ulaşım Kuruluşları (STB'ler) oluşturulmasını da içeren Şehirler ve
Yerel Yönetim Yetki Devri Kanunu'nu kabul etmiştir. STB'ler oldukça kısıtlı yetkilere sahiptir ancak
belediye sınırları genelinde demiryolu planlarını ve temel otoyol koridorlarına yapılacak yatırımları
içerebilecek stratejik ulaşım planlarının geliştirilmesinde kilit bir stratejik rol oynamaları
beklenmektedir.
Diğer AB Üye Devletlerinde de olduğu gibi, toplu taşıma büyük ölçüde sübvanse edilmektedir ve
otobüs taşımacılığına sağlanan belediye sübvansiyonları operatör gelirlerinin yaklaşık %45'ini
oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşik Krallık'ta toplu taşımaya ilişkin iki önemli
hizmet alımı eğilimi ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1970'li yıllara kadar ülke genelinde toplu taşıma
ulusallaştırılmıştır. 1980'ler ve sonrasında, Londra şehir otobüsleri de dahil olmak üzere ulaşım
hizmetlerinde serbestleşme ve özelleştirme hayata geçirilmiştir. Daha yakın zamanda, özel otobüs
şirketleri arasındaki rekabetin düzenlenmesi ve hizmette tekelleşmenin önlenmesi için girişimlerde
bulunulmuştur. Birleşik Krallık mevzuatı, örneğin Ulaşım Kanunu (2000), açık bir piyasayı teşvik etmeyi
ve toplu otobüs hizmeti operasyonlarına yönelik düşük giriş engelleri yaratmayı amaçlamaktadır. Bir
diğer mevzuat tutarlı fiyatlar, iyileştirilmiş zaman çizelgeleri ve hizmet düzeyleri, cezbedici güzergah
markalaşması ve çoklu operatör bileti kabulü sunulması, ulaşım uygulamaları için üçüncü taraflara açık
verilerin ve iyileştirilmiş rekabet için otobüs hizmetlerinin tam şartnamesinin (franchising) sağlanması
amacıyla yerel yönetimler ve özel operatörlerin bir dizi ortaklık mekanizması yoluyla işbirliği kurmasını
sağlayan Otobüs Hizmetleri Kanunu'dur (2017).
Bu hedeflere rağmen, Londra'daki toplu taşımanın bazı kısımlarında yeniden belediyeleşme de
yaşanmıştır. Transport for London (Londra için Ulaşım) 2011'de feshedilen büyük kamu-özel
ortaklıkları da dahil olmak üzere, son yıllarda sözleşmelerde yer alan vazgeçme hükümlerini kullanarak
dört kamu-özel ortaklığı sözleşmesini feshetmiş ve bunların yerine kamudan hizmet alımına geçmiştir.
Bu gelişmenin temelinde ekonomik aksaklıklar ve para karşılığı değer hesaplamaları bulunmaktadır.

Park Et & Devam Et Hizmeti ve Hızlı Otobüs Ulaşım Sistemleri
Belediye dahilindeki sabit güzergahlar ve zaman çizelgelerinde faaliyet gösteren geleneksel otobüs
hizmetlerinden ayrı olarak, daha özelleştirilmiş hizmetler de sunulmaktadır. Bu anlamda öne çıkan iki
hizmet bulunmaktadır: Birincisi arabayla ulaşım ve otobüsle ulaşımı birleştirerek uyumlu bir ulaşım
sistemi oluşturan Park Et ve Devam Et hizmetidir. Bu hizmet 1980'li yıllardan beri ülke genelindeki
yerel yönetimler tarafından sunulmaktadır. Çoğunluğu daimi, hükümet destekli toplu taşıma
programları olmasına karşın düzenli olarak ihale yapılmaktadır.
Bir diğer özelleştirilmiş hizmet, hafif raylı sistem tekliflerinin bazı yerel meclislerde Ulaşım
Başkanlığı'nın para karşılığı değer değerlendirmesi sonucunda ulusal finansman alamaması sonucunda
ortaya çıkan Hızlı Otobüs Ulaşım Sistemi'dir. Bu durumun ardından pek çok yerel meclis daha ucuz bir
alternatif olarak iyileştirilmiş otobüs hizmetlerine yönelmiştir. Hızlı Otobüs Ulaşım Sistemi, ayrı otobüs
şeritlerini içeren ayrılmış kılavuzlu otobüs teknolojisinden faydalanmaktadır. Kılavuzlu otobüsler
dışarıdan kontrol edilebilen, genellikle özel ayrılmış ve diğer trafiği dışarıda tutan bir yolda veya rayda
ilerleyen ve trafiğin en yoğun saatlerinde bile programa uymaya imkan tanıyan otobüslerdir.
Troleybüsler ve kauçuk lastikli tramvayların aksine, güzergahlarının bir kısmında, kılavuzlu otobüsler
konvansiyonel karayollarındaki genel trafikle veya standart otobüs hatlarındaki konvansiyonel
otobüslerle yolu paylaşabilmektedirler. Kılavuz sistemleri kaldırım taşları veya kılavuz bariyerler gibi
fiziksel olabileceği gibi, optik veya radyo kılavuzluğu gibi uzaktan da olabilir. Hızlı Otobüs Ulaşım
Sistemleri'nin kullanımı, dünyadaki en uzun kılavuzlu otobüs yollarına da sahip olan Birleşik Krallık'ta
artış göstermiştir.

3.2.3. Fransa
Fransa'da yerel toplu taşıma devredilmiş bir işlevdir ve toplu taşımaya ilişkin kurumsal sorumluluk
yerel yönetim düzenleyici çerçevesinde ortaya konulmuş ve toplu taşıma düzenleyici çerçevesinde
netleştirilmiştir.
Toplu taşıma düzenleyici çerçevesi Ulaşım Bakanlığı'nın sorumluluğundadır ve Ulaşım Kanunu (1982)
belediyelerdeki ulaşım da dahil olmak üzere Fransa'da toplu taşıma açısından temel bir mevzuattır.
Kanun, yalnızca toplu taşımadan değil aynı zamanda araba trafiği, park etme ve 'yumuşak modlar'ı
(bisiklet ve yürüme) da içeren yerel ulaşım politikasından da sorumlu olan yeni Ulaşım İdareleri
(Autorités Organisatrices) getirmiştir. Ulaşım İdaresi'nin sorumlulukları arasında şunlar
bulunmaktadır:
•

•

•

Otobüs güzergahlarının, otobüs duraklarının yerlerinin, sıklıklar ve zaman çizelgesinin
belirlenmesi; dakiklik, temizlik, kullanıcı bilgileri. (Operatör sözleşmelerindeki performans
tedbirleri ve mali teşviklere bağlıdır)
Öğrenciler, yaşlılar veya işsiz bireyler için ücret indirimleri de dahil olmak üzere ücret sistemlerinin
belirlenmesi; ancak Ulaşım İdaresi işletim maliyetleri ve ücret gelirleri arasında meydana gelen
açığı ödemek zorundadır. (Eğer özel bir operatör başka ticari indirimler sunmak istiyorsa bu kendi
sorumluluğundadır).
Ulaşım ağının geliştirilmesi veya iyileştirilmesine yönelik yatırım planlarının yapılması ve finanse
edilmesi: örn. bir otobüs filosunun yenilenmesi veya ücret toplama sistemi, binalarda park et &
devam et alanlarını veya aktarma istasyonları (Birleşik Krallık'ta olduğu gibi).

•

Tüm Kentsel Ulaşım Alanları'nda bir çok modlu ulaşım politikası oluşturulması ve 10 yıl için
tasarlanan ve 5 yılın ardından revize edilen Kentsel Seyahatler Planı; bu plan, toplu taşıma arz
geliştirme, trafik ve park koşulları, yaya ve bisikletli güzergahları ve son birkaç yıldır kentsel ürünler
lojistik planı ve ev-iş arası ulaşım planlaması gibi ulaşım koşullarının tüm yönlerini kapsamaktadır.

Kurumsal düzenlemeler
Bölgeler kentsel alanlar dışındaki yerlerde (şehirler arası otobüsler, bölgesel trenler, liseler için okul
otobüsleri) ulaşımdan sorumu iken, İller kentsel olmayan otobüs ağları ve okul otobüslerinden
sorumludur. Her belediye kendi bölgesi dahilinde toplu taşımanın tüm özelliklerini sunmaktan
sorumludur ve kendi toplu taşıma sistemini işletebilmektedir. Böylece, hükmen Ulaşım İdaresi haline
gelmektedir.
İdari yapının işlevsel bölgelere uyarlanması için, EPCI'lerin, yani sınırlı yetki sahibi belediyeler arası
birliklerin (ayrıca bkz. Fransa'da evsel atık yönetimi kısmı) kurulması amacıyla pek çok kanun kabul
edilmiştir. Özellikle, Devlet tarafından EPCI'lerin daha da geliştirilmesi için mali teşvikler sağlanmasına
karşın, EPCI'lere katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Günümüzde Fransız komünlerinin neredeyse
tamamı EPCI'lere katılım göstermektedir.
Ulusal Bölgesel İdare Kanunu (1999) üç tür EPCI yaratmıştır: 1) Büyük yığınlara yönelik Kentsel Topluluk
(500.000'den fazla mukim): Üye komünlerden zorunlu bir tam yetki devrine benzer devirden
faydalanabilir; 2) Orta büyüklükteki şehirler için Yığın Topluluğu birliği (15.000'den fazla mukime sahip
bir komünle beraber 50.000'den fazla mukim): Temel yetkilerin (ekonomik kalkınma, toplu taşıma da
dahil olmak üzere arazi kullanımı planlaması ve konut politikası) devredilmesi gerekirken sokaklar ve
park, kamu altyapı hizmetleri, su temini, çevre, spor ve kültürel ekipmanlar gibi diğerleri devredilebilir
veya her komünün sorumluluğu altında kalabilir; ve 3) Daha küçük belediyeler için Komün Topluluğu:
Devredilmesi gereken sorumluluklar yalnızca arazi kullanımı planlaması ve ekonomik kalkınma iken,
toplu taşımanın devredilmesi isteğe bağlıdır. Buna göre, tüm durumlarda, eğer toplu taşıma
sorumluluğu bir EPCI'ye devredilmişse, EPCI Ulaşım İdaresi haline gelir ve günümüzde Ulaşım
İdareleri'nın yüzlercesi devredilmiş EPCI yetkileridir.
Ulaşım İdaresi toplu taşımayı kendisi işletmeye karar verebilir (‘Régie’ türü) veya bu hizmeti özel bir
şirketten alabilir. Dışarıdan hizmet alınması halinde iki temel yaklaşım uygulanmaktadır: 1) Bir
kamu/özel şirketi oluşturulur ve bu şirketin %50'sinden fazlası Ulaşım İdaresi’ne aittir. Bu ‘Société
d’Economie Mixte’ veya SEM olarak anılmaktadır ve ekipmanlar ve binalar bu şirkete ait olmaktadır,
veya 2) Özel bir şirket ile bir sözleşme imzalanır ve sözleşme türüne bağlı olarak, ekipmanlar ve binalar
ya Ulaşım İdaresi’ne ya da özel şirkete ait olur. Genelde sözleşmeler 5-6 yıllık bir süre için imzalanır.
Her durumda, işleten şirket belirlenen ulaşım alanı içinde tekel haline gelir. Örneğin, kentsel olmayan
otobüs şirketleri, Ulaşım İdaresi’nin belirli sayıda durağa izin vermeyi kabul ettiği durumlar haricinde,
kentsel ulaşım alanı içinde otobüs durakları bulunduramazlar.
Son zamanlarda ortaya çıkan hizmetlerin yeniden belediyeleştirilmesi akımı maliyet tasarrufları ve
kalite kaygıları nedeniyle giderek artan sayıda belediye ve bölgede toplu taşıma hizmetlerinin kurum
içinden alınmasına neden olmuştur. Özel şirketlerle iş yapıldığında, ihale ve izleme süreçleri belirli
işlem maliyetleri doğurmaktadır. İhale süreci ve şirketlerin performanslarını izleme ihtiyacı sözleşme
maliyetlerinde %10 ekleme yapabilmektedir ve bazı yerel yönetimler sözleşmeleri ihale etmek veya

tekrar ihale etmek zorunda olmamanın sağladığı tasarrufu ulaşım hizmetlerini kurum içinden
sağlamanın gerekçesi olarak sayılarla olarak açıkça ifade etmişlerdir. Hizmet sorumluluklarını yerine
getirmeleri için özel şirketlerle sürekli müzakereler halinde bulunmak yerine, belediyelerin daha basit
bir şekilde hizmet sunumunu kendileri yönetebilecekleri tespit edilmiştir.
Bununla beraber, işçi uyuşmazlıkları da yeniden belediyeleşme akımlarını yönlendirmiştir. Doğrudan
belediye tarafından istihdam edilen işçiler belediyeye ait bir işletme tarafından istihdam edilenlerden
farklı istihdam statüsüne ve haklara sahip olabilmektedir. Bu durum Fransa'daki toplu taşımanın (ve
su hizmetlerinin) yeniden yapılandırılması ve yeniden belediyeleştirilmesine yönelik uyuşmazlıklar ve
grevlere konu olmuştur.

3.2.4. Almanya
Almanya'daki yerel yönetimler (belediyeler), kendi bölgelerindeki tüm yerel toplu taşıma hizmetlerine
ilişkin zorunlu işlevsel sorumluluğa sahiptir. Kentsel alanlar dışındaki iki kademeleri sistem
kapsamında, il (Kreis) kentsel alanlar arasındaki toplu taşımaya ilişkin işlevsel sorumluluk sahibidir.
Geleneksel olarak otobüsle ulaşım tramvaylarla birlikte kısa mesafeler için kullanılan ulaşım modu
iken, daha uzun mesafeler için toplu taşıma hizmetleri raylı sistemlere dayanmaktadır. Bunların
arasında ise hafif raylı sistemler (Alman inovasyonu) kümekent alanlarındaki toplu taşıma hizmetlerini
karşılamaktadır.
Almanya'da yerel toplu taşımanın düzenlenmesine ilişkin federal sorumluluk Federal Ulaşım ve Dijital
Altyapı Bakanlığı'na aittir. Yolcu Taşıma Kanunu (Personenbeförderungsgesetz) kentsel toplu taşımaya
yönelik temel düzenleyici çerçevedir ve 50 km'den az ve/veya bir saatten kısa mesafelere yönelik
ulaşım hizmetlerine odaklanmaktadır. Kanun demiryolu ve karayolu hizmetlerini entegre etmektedir
fakat bunları farklı düzenleyici çerçevelere sahip iki tür kentsel toplu taşıma olarak alt gruplara
ayırmaktadır: 1) Bölgesel trenler ve S-Bahn ulaşımı de (Demiryolu Kanunu'na göre) dahil olmak üzere
trenlerle ‘kentsel toplu taşıma’, ve 2) Geriye kalan diğer ‘kentsel toplu taşıma’ sistemleri: Tramvaylar,
troleybüsler ve otobüsler. Tramvaylar aynı zamanda yükseltilmiş demiryolları, yeraltı ve kablolu
demiryollarıdır ancak banliyö demiryolları değildir (S-Bahn ulaşımı).
Genel olarak, Almanya'daki yerel yönetimlerin özel rekabet olmaksızın toplu taşıma hizmetlerini
kurum içinden düzenleme ve sunma geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Ancak, geleneksel toplu
taşıma hizmetlerini özel rekabete daha çok açma amacı doğrultusunda, 1990'lı yıllardan bu yana toplu
taşıma hizmetleri büyük çaplı değişimlere maruz kalmıştır. Bu gelişme özellikle AB'deki liberalleşme ve
açık piyasa direktifleri tarafından yönlendirilmiş ve toplu taşıma hizmetlerinin belediyeler tarafından
yönetimi üzerinde büyük etkiler yaratmıştır.
Özellikle, 1990'lı yıllardan bu yana, Alman Demiryolları (DB) federal hükümetin idari bir biriminden
Alman federal hükümetine ait özel bir şirkete dönüştürülmüş ve bölgesel raylı sistem temelli toplu
taşımaya yönelik planlama ve işletme sorumlulukları hükümet (planlama, finansman) ve federal
hükümete ait yeni şirket (DB Regio) arasında paylaştırılmıştır. Federal hükümet ayrıca bölgesel raylı
hizmetlerin planlama ve finansman sorumluluklarını da federal eyaletlere devretmiş ve bu sırada
eyaletlerin toplu taşıma kanunları her eyalette toplu taşıma için yeni bir çerçeve oluşturmuş ve bunlar
akabinde toplu taşımaya yönelik finansman ve planlama sorumluluğunu eyalet içinde dağıtmıştır.

Belediyeler ve iller (kırsal iki kademeli sistem kapsamında) yerel toplu taşımaya yönelik planlama ve
finansmandan sorumlu hale gelmiştir (bölgesel demiryolları hariç). Uygulamada, çoğu şehir (ve bazı
iller) iki rolü birleştirmektedir: (1) Toplu taşımaya yönelik finansman ve planlama kurumu, ve (2) Toplu
taşıma hizmetlerini işleten toplu taşıma kuruluşlarının sahibi. Gerçekte, Almanya'daki tüm büyük toplu
taşıma kuruluşları şehre aittir. Çoğu eyalette, iller ve şehirlerin eyalet veya bölgesel birlikleri
(Zweckverbände, aşağıya bakınız.) bölgesel demiryolu hizmetlerinin planlanması ve finansmanından
sorumludur. Ayrıca, çoğu eyalette, iller ve şehirler veya bölgesel il ve şehir birlikleri otobüs, tramvay
ve U-Bahn hizmetlerinin planlanması ve finansmanından sorumludur.
AB iç piyasa düzenlemelerinin yönlendirmesi sonucu, Alman federal kanunları, toplu taşıma
hizmetlerinin sübvanse edildiği durumlarda operatörler arasında daha fazla rekabeti teşvik etmek
amacıyla sübvanse edilen toplu taşıma hizmetleri ile kâr amaçlı olanlar arasında ayrım yapmaktadır.
Kanunun ve yarattığı sonuçların gerçek anlamı uzun süren mahkeme davalarına konu olmuştur. Ancak
Alman toplu taşıma şirketleri en sonunda sübvanse edilen tüm toplu taşıma hizmetlerinin zorunlu
kamu ihalesi çağrılarına tabi olması ve toplu taşıma şirketlerinin sübvanse edilen hizmetleri sunma
hakkı için rekabet etmeleri gerektiğine karar vermiştir. Bunun sonucunda, muhtemel rekabet
beklentisiyle Alman kuruluşlarının finansal verimliliği artmıştır. Buna karşın, eğer hiçbir toplu taşıma
kuruluşu sübvansiyon olmaksızın bu hizmeti sunamıyorsa, belediyeler ihale çağrısında bulunmaksızın
toplu taşımayı sübvanse edebilmekte ve bir toplu taşıma sağlayıcısı görevlendirebilmektedirler .
Kurumsal düzenlemeler
Kentsel toplu taşıma "talep" kısmı (alıcı) ve "arz" kısmı (hizmet sağlayıcı) olarak ikiye ayrılmaktadır.
Buna göre, Almanya'daki kısa mesafeli toplu taşımanın kurumsal altyapısı üç düzeye ayrılmaktadır:
Düzenleyici, yönetim/alıcı ve sağlayıcı/operatör:
1. Belediyeler arası işbirlikleri (Zweckverbände) hangi imtiyazların ihale edileceğine karar verir. Buna
ek olarak, hizmet fiyatları ve kalitesine da karar verirler.
2. Satın alma birimi (Aufgabenträger), örneğin ulaşım ağları (Verkehrsverbund) veya sıklıkla ayrı bir
belediyeler arası işbirliği, bilet sisteminin planlanmasını ve geniş kapsama alanını koordine eder.
Kısa mesafeli ulaşım için planlar (belediyeler arası Aufgabenträger tarafından yapılır) somut
hizmet için gerekleri tanımlar. Bunlar Zweckverbände'nin onayları için bir temel sunar
3. Ulaşım hatları üzerindeki hizmetler kamuya ait şirketler veya özel şirketler tarafından işletilir.
Bunlar şirketlere belirli süreler için verilen ihaleye konu hatlara ilişkin imtiyazlar için rekabet
ederler.
Büyük şehirlerin çoğu kendi toplu taşıma hizmeti sağlayıcılarını da işletirken, rekabetin en yüksek
olduğu ihaleler bölgesel otobüs ve demiryolu hizmetleri için gerçekleşmiştir. Özel sektör katılımının
düşük seviyelerde olmasına karşın, Alman belediyeleri yakın zamanda toplu taşıma hizmeti sunumunu
kurum içine geri taşımışlardır (atık yönetimi ve konut yönetimi ile birlikte). Bu eğilim azaltılan özel
hizmetler ve bilet fiyatlarında meydana gelen fahiş artışlardan kaynaklanmıştır.
Kamuya ait yolcu taşımacılığı şirketlerinin maliyetleri karşılama oranı (trenler hariç) Batı Almanya için
%71.9 ve Doğu Almanya için %65.6 olarak gerçekleşmiştir (2004). Yolcu biletlerinden elde edilen
gelirlere ek olarak, operatörler federal sübvansiyonlar, engelli bireyler, okul çağındaki çocuklar,

çıraklar ve öğrenciler için bağlı devlet hibeleri ve kârlı olan ve olmayan hizmetler arasında toplumsal
çapraz sübvansiyon alabilmektedir.

3.2.5. Bulgaristan
Yerel toplu taşımada belediyelerin rolünü düzenleyen düzenleyici çerçeve çeşitli kanunlar ve
düzenlemeler tarafından belirlenmiştir. Hareket noktası Bulgaristan'ın "bir belediyedeki yerel özerklik,
...... ve yerel toplu taşımaya ilişkin hususların çözülmesinde, vatandaşların veya bu doğrultuda verilen
iş tanımına sahip olan seçtikleri kurumların haklarına yansıtılır" (Madde 11) ifadesinin yer aldığı Yerel
Özerklik ve Yerel Yönetim Kanunu'dur (1991).
Bulgaristan'da toplu taşımanın sektörel düzenlemesi Ulaşım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı ile
diğer şeylerin yanı sıra yerel toplu yolcu taşımacılığını da düzenleyen Karayolu Taşımacılığı Kanunu gibi
bir dizi toplu taşıma düzenlemesi sorumluluğundadır. Bulgaristan'da yerel toplu taşımanın
düzenlenmesi, diğer AB üye devletlerinde de olduğu gibi, bir dizi AB düzenleyici müdahalesi ve politika
müdahalesine tabidir ve aynı zamanda sektöre yönelik AB Müktesebatı'nı ('Acquis Communautaire’)
da oluşturmaktadır. AB çerçevesi, toplu taşımada hareketlilik ve sürdürülebilirliğin ve metropoliten
alanlarda çok modlu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi ve ulaşım hizmetlerinde dışarıdan hizmet
alımı ve kamu-özel ortaklıklarına yönelik müdahaleler içermektedir.
Bu müdahalelerin tamamı, yerel toplu taşıma hizmetlerinin belediyeler tarafından sunumu üzerinde
de etki sahibidir ve en çok Sofya, Plovdiv, Burgaz ve Varna'daki metropoliten çok modlu ulaşım
sistemlerinde görülür haldedir.
Özellikle, piyasa ekonomisine geçiş ve AB üyeliği sürecinde yerel toplu taşıma yönetiminde büyük
değişiklikler yaşanmıştır. Piyasa ekonomisinin ortaya çıkışı ve kamu sektörü ile özel sektör arasında
daha net bir ayrım ortaya koymaya başlamasıyla beraber, diğer Orta Avrupa Ülkeleri ile birlikte
Bulgaristan da, piyasada örneğin minibüs hizmeti sunan yeni özel girişimcilerle karşılaşmıştır. Özel
operatörlerin şehirlerdeki karışmış düzenleyici durumdan ve toplu taşıma şirketlerinin (genellikle)
vasat hallerinden faydalanmaları neticesinde bu tür hizmetler oldukça kârlı olabilmiştir. Düşük sabit
fiyatlara ve ödenmeyen sübvansiyonlar sonucunda genelde yetersiz kalan kaynaklara sahip toplu
taşıma şirketleri için, şehir bölgelerindeki kârlı güzergahları yöneten bu özel otobüslerle rekabet etmek
genelde neredeyse imkansız hale gelmiştir.
Kurumsal düzenlemeler
Belediye meclisleri yerel toplu taşıma hizmetlerini kurum içinden sağlayabilecekleri gibi toplu taşıma
hizmetlerine ilişkin imtiyazları özel operatörlere de verebilmektedirler. Ulaşım piyasasına erişim
tamamen liberalleştirilmiş haldedir. Ulaşım faaliyetleri gerçekleştirmek için gereken ruhsatı almak için
tanımlanan şartları taşıyan her operatör piyasaya eşit erişime sahiptir.
Buna göre, şehir otobüsleri için, rekabetçi ihaleler özel operatörlere açıktır. Bu tür durumlarda, ulusal
düzenlemeler (AB düzenlemelerine uygun olarak) kamu hizmeti sözleşmelerinin süresinin, kentsel
taşıma için 10 yılı, tramvaylar ve metrolar için 15 yılı geçmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Uygulamada, özel sözleşmeler hem otobüsler hem de raylı sistemler için 10 yıllık yapılmakta ve yolcu
hizmetleri, altyapı yönetimi, bina/otobüs depoları ve demiryolu taşıtlarına yönelik kamu hizmeti
sözleşmelerini de kapsamaktadır.

3.2.6. İspanya
Yerel Yönetim Kanunu (1985) yerel toplu taşımayı 50.000'den fazla mukimin bulunduğu belediyeler
tarafından sağlanan zorunlu hizmetler arasında saymaktadır (bu tür belediyelerin oranı %2'den azdır).
Diğer tüm durumlarda, il meclisleri (Diputaciones Provincials) daha küçük belediyeler adına yerel toplu
taşıma hizmetleri sunmak zorundadır. İspanya'nın siyasi yerelleşme sürecine paralel olarak, bir bölge
sınırları içinde işletilen güzergahlara ilişkin yetkiler 17 Özerk Bölge'ye (Comunidades Autonómas)
devredilmiştir. Bu genellikle bölgesel imtiyazların, bölgesel yönetimlere devredilmiş olan bölgesel
güzergahlara bölünmesi ve geriye kalan bölgeler arası güzergahların merkezi yönetim sorumluluğunda
kalması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Toplu taşımaya ilişkin sektörel düzenleme Kalkınma Bakanlığı (Ministerio de Formento),
sorumluluğunda iken, genel koordinasyon bölgeler ve yerel yönetimlerin katılım sağladığı bir danışma
ve müzakere organı olan Ulusal Ulaşım Konferansı aracılığıyla sağlanmaktadır.
Temel mevzuat, her Özerk Bölge tarafından ayrıntılandırılan Kara Taşımacılığı Kanunu'dur (İspanyolca
kısaltması LOTT). LOTT yerel ulaşım hizmetlerinin bir imtiyaz yoluyla sağlanmaya tabi olduğunu ve
bunlara ilişkin sözleşmenin tam yolculuk planını, durakların sayısı ve yerlerini, azami fiyatlar ve sıklıkları
belirttiğini ve aynı zamanda da imtiyaz süresince hizmet sağlayıcının münhasırlık saklarını garanti altına
aldığını ortaya koymaktadır. Hizmet kamu sektörü veya özel sektörden bir operatör tarafından
sağlanabilmektedir ve yerel yönetimlerin, hizmet gelirlerinin üretim maliyetlerinin altında kaldığı
durumlarda, hizmeti sunanın kamu sektörü veya özel sektörden olması önemli olmaksızın sübvanse
etmesine izin verilmektedir.
Metropoliten alanlar için, Sürdürülebilir Hareketlilik Kanunu ile eski bağımsız modların yerine uyumlu
bir kentsel taşıma sistemi ve birleştirilmiş ödeme sistemleri getirmeyi amaçlayan çok modlu bir toplu
taşıma sistemi teşvik edilmektedir.
Kurumsal düzenlemeler
Genel olarak, her yerel yönetim kendi toplu taşıma hizmetlerini kurum içinden veya özel operatör
imtiyazları yoluyla sağlayabilmektedir. Giderek daha yaygın olarak, yerel ulaşım yetkileri satın alma ve
işletme yetkileri bulunan ve/veya özel olarak ihale edilen hizmetlerin alıcısı olan gönüllü belediyeler
arası işbirliklerine devredilmektedir.
Belediyeler arası işbirliği açısından İspanya'daki temel inovasyon, metropoliten alanlardaki toplu
taşımanın planlanması ve yönetilmesinden sorumlu olan yeni Toplu Taşıma Kurumu (İspanyolca
kısaltması ATP) ile ilgilidir. Bölgesel yönetimler de katılım gösterebilmektedir. ATP'ler aynı zamanda
merkezi veya bölgesel yönetim sübvansiyonlarını da kentsel ve metropoliten ulaşım operatörlerine
aktarmaktadırlar.
ATPler İspanya'nın metropoliten alanlarında çok modlu ulaşım konseptlerinin teşvik edilmesi açısından
kurumsal bir çözümdür ve bu konsept hala gelişme halindedir ve özel bir düzenleyici çerçeveye tabi
değildir. Buna göre, ATP'lere verilen işlevsel sorumluluklar farklılık göstermekte ve Barselona'daki ATP
gibi en tamamlanmış olan ATP'lere altı tür işlev atanmış durumdadır: mekansal planlama, finansal
planlama, tarife düzenlemeleri, altyapı inşası, hizmet sunumu ve değerlendirme. En başarılı ATP'lerden

biri Madrid metropoliten alanlarındaki CRTM'dir (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) ve
tüm Madrid Bölgesi'nde ve bağlı belediyelerde ikamet eden kişilere toplu taşıma hizmetleri
sunmaktadır. CRTM'nin işlevleri şunlardır:
•
•
•
•

Toplu taşıma altyapılarının planlanması: metro uzantıları, aktarmalar, otobüs hatları vb. Etütler ve
hareketlilik modellerinden sorumludur.
Toplu taşıma hizmetlerinin planlanması ve izinlerinin verilmesi: Ağ içindeki güzergahlar, duraklar,
zaman çizelgelerinin tanımlanması ve hizmet düzeyinin kontrol edilmesi.
Toplu taşıma sistemi için biletlendirme politikasının ve ücret çerçevesinin tanımlanması. Aylık ve
yıllık seyahat kartlarının (Abono Transportes) ve çok modlu biletlerin yönetilmesi.
Toplu taşıma bilgileri, pazarlama ve markalaşma.

ATP'lerin ortaya çıkması metropoliten alanlarda hareketliliği iyileştirmiş ve metroların öneminin
vurgulanması, yeni tramvay ve hafif yeraltı raylı sistemlerinin kurulması ve doğalgaz ve hidrojenle
çalışan otobüslerin eklenmesi gibi yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına vesile olmuştur..

3.3. Türkiye ile AB Üye Devletlerinin Karşılaştırılması
Bulguların özeti
Çoğu AB Üye Devletinde, belediyeler yerel toplu taşıma hizmetlerinden sorumlu iken; İspanya'da bu
sorumluluk 50.000'den fazla kişinin ikamet ettiği iller veya belediyelere verilmiştir. Türkiye'de, yerel
toplu taşıma hizmetlerine ilişkin sorumluluk yerel yönetimin türüne bağlıdır çünkü 5393 sayılı
Belediyeler Kanunu ile verilen sorumluluk, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'na tabi olan
büyükşehir belediyelerine verilenden farklıdır. Büyükşehirlerde, bu sorumluluk büyükşehir
belediyelerine aittir ve büyükşehirlerin ilçe belediyelerine bu alanda yetki verilmemiştir.
Hizmet alanının karmaşıklığı kayda değer şekilde artmıştır ve hizmet sunumunda, kentsel ve kırsal
bölgelerde ortaya çıkan hareketlilik sorunları, çevre ve iklim değişikliği, sağlık, destekleyici altyapılar
ve teknolojiler sonucunda yalıtılmış yöntemlerden uyumlu çok modlu ulaşım sistemlerine doğru
yaşanan dönüşümler ve kamu-özel işbirliklerindeki artışlar gibi çeşitli kaygıların dikkate alınması
gerekmektedir.
Hem Türkiye'de hem de AB'de, bu tür konular çeşitli düzenlemelere tabidir. Hizmetin karmaşıklığı
nedeniyle, düzenlemeler ve operasyonlar giderek daha yaygın olarak ulusal kanunlara uygun olarak
büyükşehir veya belediyeler arası trafik kurumlarına devredilmektedir. Yaygın görülen bir zorluk,
kentsel göçlerin getirdiği baskılar karşısında kentsel alanlardaki hizmet seviyelerinin korunmasıdır. Bir
diğer zorluk ise nüfustaki azalma karşısında kırsal kesimlerdeki toplu taşıma hizmetlerinin
sürdürülmesidir. Altı AB Üye Devletinde bu tür zorluklara çözüm olarak çok modlu banliyö sistemleri,
internet tabanlı seyahat planlayıcılar veya ortak biletleme sistemleri gibi yeni hizmet inovasyonları
yapılmış, uzak bölgelerde ise çağrı üzerine gelen paylaşımlı taksi hizmetleri bir inovasyon olarak
uygulanmıştır.

AB'de yeniden belediyeleşme akımları görülmesine karşın, özel operatörler hem AB'de hem de
Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Almanya genellikle daha düşük düzeyde dışarıdan hizmet
alımı yapmaktadır.

Daha önce de bahsedildiği gibi, yerel toplu taşıma oldukça karmaşık bir hizmet alanıdır ve bu çalışmada
otobüsler, deniz ve su taşımacılığı, metro ve raylı sistemler de dahil olmak üzere çok modlu yerel toplu
taşıma sistemlerinin kurulmasını ve işletilmesini kapsamaktadır. Bu hizmete ilişkin yapılan bu tanım
Türkiye'deki ilgili mevzuatla da uyuşmaktadır.
Yerel toplu taşımaya ilişkin hem AB hem de ulusal Avrupa yönetmelikleri ve kurumsal düzenlemeleri
de bu hizmet alanının karmaşıklığını yansıtmaktadır. Bu alan, başta kentleşme eğilimleri, hareketlilik
kaygıları, ekonomik kalkınma, ulaşım imtiyazları için açık rekabet, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik
kaygıları ve ulaşım modlarının uyumlu bir sistem içerisine entegre edilmesi gibi bir dizi temel kalkınma
önceliği tarafından yönlendirilmektedir. Uluslar üstü AB düzenlemeleri bu alanların tamamında önemli
bir rol oynamaktadır; örneğin AB'nin genel ihale düzenlemelerinin kamu hizmeti sözleşmelerinin
rekabetçi ihale ile verilmesini gerektirmesi, ulaşım hizmeti sağlayıcılar arasında veri paylaşımına ilişkin
düzenlemeler ve demiryolu ve karayolu üzerinden sağlanan toplu yolcu taşımacılığına yönelik kamu
sübvansiyonlarına ilişkin düzenlemeler gibi.
AB Üye Devletlerinin çoğunda, belediyeler yerel toplu taşıma hizmetlerinden sorumludur; ancak bu
hizmetler Birleşik Krallık ve Danimarka gibi büyük belediyelere sahip olan AB Üye Devletlerinde bile
kademeli bir şekilde belediyeler arası işbirliklerine devredilmeye başlanmıştır. Bu altı ülkenin
tamamında özel operatörler görülmekle beraber hizmetlerin özelleştirilme düzeyleri değişkenlik
göstermektedir ve Almanya'da daha az tercih edilmektedir. Türkiye'de, belediyeler imtiyaz
sözleşmeleri ile yerel toplu taşımayı kısmen özelleştirmektedir ve metrolar ve diğer raylı sistemler yapişlet-devret modeli kullanılarak inşa edilmektedir.
Türkiye ile seçili AB Üye Devletleri arasındaki spesifik karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir:
•

Danimarka

Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag) Banliyö Tren Sistemi'nin bir kısmı bir kamu-özel işbirliği
kapsamında Ulaşım, İmar ve Konut Bakanlığı tarafından inşa edilmiştir. Türkiye'de, Ankara'da olduğu
gibi, merkezi yönetim bir metro inşaatını üstlenebilmektedir. Ayrıca özel halk otobüsleri ve minibüsler
sağlanan düzenli imtiyazlarla yerel toplu taşıma hizmetleri sunmaktadır.
Danimarka Kamu Trafik Şirketleri Kanunu (2015) Danimarka'daki toplu taşıma alanındaki temel yasal
çerçeveyi oluşturmaktadır. Genel olarak, beş bölgesel yönetim bölgesel otobüs trafiği ve yerel (özel
sektör tarafından işletilen) demiryollarının düzenlenmesinden sorumlu iken, belediyeler kendi
bölgeleri dahilindeki otobüs ulaşımını düzenlemektedir. Başkent dışındaki yerel toplu taşıma, asgari
bir zorunluluk olarak bir belediye ve bir bölge içeren belediyeler arası işbirlikleri tarafından
yürütülmektedir. Toplu taşıma operasyonları kurum içinden veya sözleşmeleri özel şirketler aracılığıyla
yürütülmektedir. İki büyük metropoliten alanda– Greater Copenhagen (Büyük Kopenhag) Bölgesi ve
Aarhus Şehri – merkezi ve yerel yönetimler tarafından ortak malik olunan ve özel yüklenicilerin

yönettiği kamu şirketleri tarafından işletilen metro hatları da bulunmaktadır. Türkiye'de, büyükşehir
belediyeleri özel hukuk hükümleri tarafından yönetilen kamu kurumları aracılığıyla yerel toplu taşıma
hizmetleri sunmaktadır. Örneğin, Ankara'da, Ankara Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmesi (EGO Genel
Müdürlüğü) trafik yönetimini ve şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla otobüsler ve raylı sistemlerin
(metro) işletilmesini ve ulaşım planlama hizmetlerini yerine getirmektedir.
Türkiye'de, toplu taşıma şirketleri genel otobüs güzergahı hizmetleri, bir hizmet olarak hareketliliğin
koordinasyonu (örneğin engelli vatandaşlar için toplu taşıma hizmetleri), ücretler, biletleme
sistemlerinin oluşturulması ve yerel düzeyde yürütülen tren hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin toplu
taşımayla alakalı tüm sorumlulukları üstlenmektedir. Türkiye'deki Belediyeler Kanunu’nun 15.
maddesinin (p) fıkrasına göre, belediyeler karada, denizde, su yollarında ve demiryollarında faaliyet
gösteren tüm yerel toplu taşıma araçlarına ilişkin sayılar, ücretler ve tarifeler, zamanlar ve güzergahları
belirleme konusunda yetkilidir.
Danimarka toplu taşıma şirketleri çoğunluğun belediye meclisleri temsilcilerine ait olduğu ve
belediyeler ve bölgelerin katılım gösterdiği bir kurul tarafından idare edilmektedir. Şirketler, Yerel
Yönetişim Kanunu (Madde 60) tarafından ortaya konulan bağlayıcı belediyeler arası işbirliklerine ilişkin
düzenleme uyarınca hükümet onayına tabidir.
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre, Türk belediyeleri toplu taşıma hizmetleri sunmak için birlikler
oluşturabilmektedir. Ancak, belediyeler bu yolu deneme konusunda çok istekli görünmemektedir.
Toplu taşıma hizmetleri alanındaki belediye birliklerine çok nadir rastlanmaktadır.
•

Birleşik Krallık

Otobüsler Birleşik Krallık'taki yerel toplu taşımada büyük bir rol oynamaktadır ve çeşitli düzenlemelere
tabidir. Londra'da otobüsle ulaşım Büyük Londra Yönetimi (Greater London Authority) çatısı altında
bulunan Transport for London (Londra için Ulaşım) tarafından düzenlenmektedir ve bu kurum
Londra'nın ana karayolu ağları, Londra metrosu ve yeraltı sistemleri de dahil olmak üzere pek çok
demiryolu ağından da sorumludur. Londra Belediye Başkanı ulaşım stratejisini uygulamakta ve başkent
genelindeki ulaşım hizmetlerini yönetmektedir. Şehir içi otobüs hizmetleri de dahil olmak üzere,
Londra'daki ulaşım hizmetleri 1980'li yıllardan itibaren özelleştirilmiştir. Bu gelişmelere karşın,
Londra'da yerel toplu taşımanın yeniden belediyeleştirilmesi artırılmıştır. Transport for London
(Londra için Ulaşım) 2011 yılında kamu-özel işbirliği sözleşmesini feshetmiştir.
Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri tarafından kurulması gereken Ulaşım Koordinasyon
Merkezleri'nin aldığı kararlar, belediyeler, devlet kurum ve kuruluşları ve ilgili taraflar açısından
bağlayıcıdır. Ayrıca, Ankara'da EGO ve İstanbul'da İETT gibi özel hukuk hükümleri tarafından
düzenlenen kamu kuruluşları yerel toplu taşıma hizmetlerinden sorumludur.
•

Fransa

Yerel toplu taşıma hizmeti yerel düzeyde yürütülmektedir. Bölgesel yönetimler şehir dışı ulaşımdan
(şehirler arası otobüsler, bölgesel trenler, liseler için okul otobüsleri) sorumlu olurken her belediye

kendi sınırları içinde gerçekleşen yerel toplu taşıma faaliyetlerinin tüm yönlerini sağlamaktan
sorumludur ve kendi yerel toplu taşıma sistemini oluşturur.
Ulaşım yönetmeliği, belirli ulaşım sorumlulukları ve görevlerini Ulaşım Kurumu'na vermektedir ve bu
kurum otomatikman belediyedir. Ancak, yerel toplu taşıma hizmetleri için idareler arası işbirlikleri,
belediyenin büyüklüğüne göre bu tür işbirliklerine yer veren üç düzenleyici çerçeve (EPCI'ler)
tarafından yaygın olarak uygulanmaktadır. Ulaşım sorumluluklarının bu gibi EPCI'lere devredildiği
durumlarda bu EPCI'ler kendi bölgelerinde düzenleme ve işletme sorumluluğuna sahip Ulaşım
Otoriteleri haline gelmektedir.
Hizmetler kurum içinden sağlanabileceği gibi imtiyazlar için açık ihaleler ile de sağlanabilir ve özel
operatörler önemli bir rol oynayabilir. Ancak, Fransa'da maliyet ve kalite kaygıları ve de iş
uyuşmazlıkları nedeniyle son zamanlarda yeniden belediyeleşme eğilimleri görülmektedir. Hizmet
sunumu için özel şirketlerle müzakerelerde bulunmak yerine, bazı belediyeler hizmetin kurum içinden
sağlanmasının daha maliyet-etkin olabileceğini fark etmişlerdir.
Türkiye'de, yerel toplu taşıma hizmetleri farklılık gösterir çünkü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile il ve
ilçe belediyelerine verilen yetkiler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'na tabi olan büyükşehir
belediyelerine verilenden farklıdır. Büyükşehirlerde, bu sorumluluk büyükşehir belediyelerine aittir ve
büyükşehirlerin ilçe belediyelerine bu alanda yetki verilmemiştir. Fransa'da görülene benzer bir
yeniden belediyeleşme süreci Türkiye'de yaşanmamaktadır. Ancak, bazı belediyeler kamu ve özel
ulaşım kuruluşlarının hizmetlerini birleştirmektedir. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi hem kamu
hem de özel toplu taşıma kuruluşlarında kullanılabilen tek bir kart geliştirmiştir.
•

Bulgaristan

Diğer AB üye devletlerinde de olduğu gibi, Bulgaristan'da da yerel toplu taşıma hizmetleri bir dizi AB
düzenleyici müdahalesi ve politika müdahalesine tabidir ve bunlar aynı zamanda sektöre yönelik AB
Müktesebatı'nı ('Acquis Communautaire’) da oluşturmaktadır. AB çerçevesi, toplu taşımada
hareketlilik ve sürdürülebilirliğin ve metropoliten alanlarda çok modlu ulaşım sistemlerinin teşvik
edilmesi, dışarıdan hizmet alımı ve kamu-özel ortaklıklarına yönelik müdahaleler içermektedir. Tüm bu
müdahaleler belediye tarafından sunulan yerel toplu taşıma hizmeti üzerinde etki sahibidir ve bu etki
özellikle Sofya, Plovdiv, Burgaz ve Varna'daki çok modlu metropoliten ulaşım sistemleri üzerinde
ortaya çıkmaktadır.
Özellikle, piyasa ekonomisine geçiş ve AB üyeliği sürecinin ardından yerel toplu taşımada büyük
değişiklikler yaşanmıştır. Piyasa ekonomisinin ortaya çıkışı ve kamu sektörü ile özel sektör arasında
daha net bir ayrım ortaya koymaya başlamasıyla beraber, diğer Orta Avrupa Ülkeleri ile birlikte
Bulgaristan, minibüs hizmetlerinin özelleştirilmesi ile karşılaşmıştır.
Belediye meclisleri yerel toplu taşıma hizmetlerini kurum içinden sağlayabilmekte veya toplu taşıma
hizmetleri sunma konusunda bu hizmeti özel şirketlere devretmeye karar verebilmektedirler. Ayrıca,
Türkiye'de, belediye meclisleri yerel toplu taşıma hizmetlerini özelleştirme yetkisine sahiptir.

•

İspanya

Yerel Yönetim Kanunu (1985) yerel toplu taşımayı 50.000'den fazla mukimin bulunduğu belediyeler
için zorunlu hale getirmektedir. Diğer tüm durumlarda, il meclisleri (Diputaciones Provincials) daha
küçük belediyeler adına yerel toplu taşıma hizmetleri sunmaktadır. İspanya'daki siyasi yerelleşme
sürecine paralel olarak, belirli bir bölge içindeki güzergahları belirleme yetkisi 17 Özerk Bölge'ye
devredilmiştir. Türkiye'de ise, yerel toplu taşıma hizmeti belediyeler açısından zorunludur ve nüfusla
ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Genel olarak, her yerel yönetim toplu taşıma hizmetlerini kurum
içinden sağlayarak veya özel şirketlere imtiyazlar vererek yürütebilmektedir.

4. İTFAİYE HİZMETLERİ
4.1. Türkiye’de İtfaiye Hizmetleri
4.1.1. Hizmet Tanımı
İtfaiye hizmetleri belediyelerin sunduğu kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri grubuna girmektedir.
İtfaiye birimlerinin yangından korunma ve yangın söndürme başta olmak üzere afet koordinasyon,
baca denetimi, acil müdahale, acil ambulans, eğitim ve kıyı belediyelerinde plajlarda can kurtarma gibi
geniş bir görev alanı bulunmaktadır.

4.1.2. Hukuki Dayanaklar
İtfaiye hizmetinin hukuki dayanaklarının başında Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu
gelmektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a)
bendinde belediyelerin itfaiye hizmetlerini yapacakları ya da yaptıracakları belirtilmektedir.
Yine, Belediye Kanunu’nun 52. maddesine göre, itfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların
görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim,
görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları
aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının
görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Belediyeler, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri
kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini
sağlayacak şekilde düzenlenir.
Belediye Kanunu’nun 48. maddesinde de belediye teşkilatının, norm kadroya uygun olarak yazı işleri,
mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluştuğu; ancak, beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî
yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke
ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve
ihtiyaca göre diğer birimlerin oluşturulabileceği; bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesinin belediye meclisinin kararıyla olacağı belirtilmektedir.
Büyükşehir belediyelerinde ise büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki
paylaşımında itfaiye hizmeti büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanı içindedir. 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (u) bendine göre, il düzeyinde yapılan planlara uygun
olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak;
gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım
hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut,
işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı
alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek
büyükşehir belediyesinin görevidir.

Bir başka yasal dayanak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 21.10.2006 tarihli Belediye İtfaiye
Yönetmeliği’dir (RG. 21.10.2006/26326). Yönetmeliğin 1. maddesinde, Yönetmeliğin amacı belediye
itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde
yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim
usul ve esaslarını düzenlemek olarak belirlenmiştir. Yine Yönetmeliğin 6. maddesinde itfaiye
teşkilatının görevleri sıralanmaktadır:
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve
su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
Su baskınlarına müdahale etmek,
Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
12.6.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
5.6.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile
İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye
standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve
gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında
temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmaktır.

Bir başka hukuki dayanak olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Korunması
Hakkında Yönetmelik (RG. 19.12.2007/26735) Bakanlar Kurulu’nun 2007/12937 sayılı kararı ile
yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı 1. maddede, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve
gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve
kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek
yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve
sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek
olarak ifade edilmektedir.

4.1.3. Zorunlu Hizmet-İsteğe Bağlı Hizmet
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda zorunlu isteğe bağlı görev ayrımı yapılmış olmamakla birlikte –yapar
ya da –yaptırır ifadeleri içeren 14. maddenin (a) bendinde yer alması, itfaiye hizmetinin zorunlu
hizmetlerden olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1.4. Kurumsal Yapı
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre, belediye itfaiye teşkilatı; 29.11.2005 tarihli ve
2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile
kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin
artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. Yine,
birimlerin kurulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti
ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.
Öte yandan, Yönetmeliğin 45. maddesinde gönüllü itfaiyecilik düzenlenmiştir. İtfaiye hizmetlerinin
desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye
teşkilleri kurulabilir, denilmektedir.
İtfaiye teşkilatının çalışma düzeni de Yönetmelikte düzenlenmiştir. 7. maddeye göre, itfaiye hizmetleri
resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma
süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre
ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel
Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belirlenir. İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar
şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler
uygulanır. Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti
ödenir. 8. maddeye göre ise, itfaiye teşkilatı daire başkanı, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye
çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur. Yönetmeliğin 9. maddene göre, belediye
itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü
ve itfaiye daire başkanı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına
müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.
Tek tek büyükşehir belediyelerine bakıldığında, mevcut hukuki dayanaklar çerçevesinde itfaiye
hizmetinin görülmesi amacıyla benzer kurumsal yapılanmaya gittikleri görülmektedir. Örneğin, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü, İtfaiye
Müdahale Şube Müdürlüğü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Önlem Şube
Müdürlüğü olmak üzere toplam 4 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü;
1 İtfaiye İdari İşler Koordinatör Amirliği, Personel ve Yazı İşleri Amirliği, AR-GE ve Halkla İlişkiler Amirliği,
Stok ve Demirbaş Amirliği, Satın Alma Amirliği, Bakım ve Onarım Amirliği, İnşaat ve Emlak Amirliğinden
oluşmaktadır. İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü; 1 İtfaiye Müdahale Koordinatör Amirliği, 3 Bölge
Amirliği, İtfaiye Komuta Amirliği, Yangın Araştırma ve İstatistik Amirliği, 18 Grup Amirliği ve 21 İtfaiye
Müfrezesinden oluşmaktadır. İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü; 1 İtfaiye Önlem Koordinatör Amirliği,

Teknik Büro Amirliği, İtfaiye Önlem Amirliği ve Baca Hizmetleri Amirliğinden oluşmaktadır. İtfaiye
Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü; İtfaiye Akademi Amirliği, Hizmet İçi Eğitim Amirliği, Örgün
Eğitim Amirliği, Dış Kurumlar Eğitim Amirliği, Spor ve Sağlık Amirliği, Arama Kurtarma Amirliğinden
oluşmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı altında ise İtfaiye Destek Hizmetleri
Müdürlüğü, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü, Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can
Kurtarma Müdürlüğü ve AKOM Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bakıldığında, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Yangın ve Acil
Müdahale Şube Müdürlüğü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, İtfaiye Denetim ve
Önleme Şube Müdürlüğü, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, İtfaiye Araştırma Planlama Koordinasyon
Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Daire Başkanlığı altında İtfaiye Arama Kurtarma Şube
Müdürlüğü, İtfaiye Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü, İtfaiye Ruhsat ve Önleme Şube Müdürlüğü ve
İtfaiye Yangın Şube Müdürlüğü yer almaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki örgütlenme de diğerleriyle benzerlik göstermektedir. Antalya
İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlükler Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Önleme
Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Müdahale Şube Müdürlüğü’dür.

4.1.5. Hizmetin Sunumu
İtfaiye hizmetinin sunulması personelin yeterliğine, hizmet sunumu ile personelin denetimine,
hizmette kullanılan araç ve gereçlere, sahip olunan tesislere bağlıdır.
İtfaiye teşkilatında görev yapan kadroların yeterliği Yönetmelikte düzenlenmiştir. Örneğin, 15.
maddede itfaiye erliğine atanma şartları belirlenmiştir: İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun
48. maddesindeki genel şartların yanı sıra; en az lise veya dengi okul mezunu olmak; sağlık açısından
kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına
uygun olmak; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m’den fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak; 25 yaşını doldurmamış olmak. Yine, itfaiye eri olacakların yazılı ve
sözlü sınava girmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde görevde yükselme şartları, görevde yükselme sınavı,
yönetici personelin eğitimi, hizmet içi eğitim de Yönetmelik’te düzenlenmektedir.
İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları Yönetmeliğin 32. maddesinde düzenlenmektedir.
Denetleme, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları; valiler, kaymakamlar
ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından yapılmaktadır.
33. maddeye göre, itfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir.
Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun
görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri artırılır. Eğitim programları
hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının

gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları
yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından
temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına
yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı
sağlanır. Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.
34. maddede, itfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer
yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir; projelendirme
sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır,
denilmektedir.
36. maddeye göre, itfaiye personeline normal kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ,
nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.
İtfaiye personelinin sosyal hakları ve disiplin cezaları da hizmetin sürekli, etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlamaya dönük olarak Yönetmelikte düzenlenmiştir.
İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak hangi kriterlere göre
belirleneceği de Yönetmeliğin 42. maddesinde belirlenmiştir. Örneğin, nüfusu 10.000’e kadar olan
yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı olması gerekirken, nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde
en az 2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet ambulans, 14 adet itfaiye
söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı olması
gerekmektedir. İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir
ve yenilenir.
43. maddeye göre ise itfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve
nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir. Teçhizat ve
malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.
Büyükşehir belediyelerinin çalışmalarına bakıldığında, örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Ankara’nın 25 ilçesinde, 39 İtfaiye İstasyonunda, 165 araç ve 840 personeli ile itfaiye
hizmeti vermektedir. Başkanlığın bünyesinde yer alan şube müdürlüklerinin sunduğu hizmetler
şöyledir: İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığının resmi iş akışını koordine etmek,
kurumlarla Daire Başkanlığı arasındaki yazışmaları yapmak, arşiv ve istatistikleri tutmakla yükümlüdür.
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü gerçekleşen itfai olaylara müdahale etmek, müdahale edebilmek
için gerekli ortam, araç, gereç ve ekipmanları hazır tutmakla yükümlüdür. İtfaiye Önlem Şube
Müdürlüğü, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince onaylı projelerin yerinde
denetlenmesini sağlamak, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen mevcut ve yeni binalarda
kurulacak olan işyerlerinin denetlenmesi, gelen talepler doğrultusunda yangın güvenlik önlemlerinin
denetlenmesi işlerini yapmakla yükümlüdür. İtfaiye Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Daire
Başkanlığının personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulmaları, talep gelmesi halinde diğer kurum ve
kuruluş personelinin yangına müdahale ve arama-kurtarma konularında eğitilmeleri, örgün itfaiyecilik
eğitimi kurumları ile olan işbirliğinin yürütülmesi ile halkın itfai olaylar hakkında bilinçlendirilmesi
işlerini yapmakla yükümlüdür.

Yine, örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın misyonu, itfaiye hizmetlerine
ilişkin her türlü olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek; itfaiye
hizmetlerine ilişkin olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri
yetiştirmek; afetlerde oluşabilecek maddi zarar ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için yangın
önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin
uluslararası kabul edilmiş standartlarda sunulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Vizyonu ise, afet
öncesi, eğitim faaliyetleri ve yangın önleme amaçlı kontrolleri ile afet sonrası modern araçları,
teknolojik ekipmanları, eğitimli ve tecrübeli personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak
benimsemiş, bir itfaiye teşkilatı olmaktır.
Öte yandan, örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın misyonu da benzer
şekilde, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik önleyici faaliyetler üzerine yoğunlaşmak, acil
durumlara müdahalede uluslararası standartları yakalamak, buna dönük olarak personelin etkili eğitim
süreçlerinden geçmesini sağlamak, çağın ‘’inovasyon çağı’’ olduğu bilincinden hareketle, modern
teknolojileri, yenilikleri takip etmek, dinamizmi, sürekli değişimi, gelişimi ilke edinmiş bir felsefi bakış
açısını kalıcı kılmak, temel hedef olarak da; yeniliklerin merkezi olmak, dünyaca takip edilen bir itfaiye
teşkilatı olmaktır. Yine, vizyonu, itfaiyenin görev alanı dahilinde bulunan her türlü (yangın, deprem,
sel, su baskını, trafik kazaları vb.) vakaya, riskleri en aza indirilmiş, maksimum fayda güden yöntem ve
tekniklere hakim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek; insanı merkeze alarak her türlü
kurtarma faaliyetini asli unsur olarak değerlendirip, meydana gelen afet durumunda müdahaleye hazır
durumda beklemeyi vazife edinen itfaiye teşkilatı olmak olarak belirlenmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, itfaiye hizmetleri çerçevesinde bazı projeleri de hayata geçirmekte
olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi, 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi, 112 Acil Çağrı Merkezi
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında İçişleri Bakanlığı projesi olan 155 Polis İmdat, 112
Sağlık, 110 İtfaiye, 122 AFAD, 177 Orman Yangını, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik acil çağrı
numaralarının 112 Acil Çağrı Numarası çatısı altında toplanma projesidir. Bir diğeri, Avrupa Birliği
7.Çerçeve Programı Güvenlik Araştırma Alanı İşbirlikleri Projeleri kapsamında hayata geçirilen ATHENA
(Kriz Durumlarında Yeni İletişim Yöntemlerinin ve Sosyal Medyanın Kullanımı) projesidir. Yine, İtfaiye
Yönetim Sistemi Projesi, Bilişim Teknolojilerinin İtfaiye Faaliyetlerinde Aktif Olarak Kullanılmasını
Sağlayarak Türkiye’nin İtfaiyecilik Vizyonunu Değiştirecek İnovasyon Projesi olarak uygulanmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevlerinin ilgili yasa ve
yönetmeliklerdekilerle birlikte çok ayrıntılı bir şekilde belirlendiği görülmektedir;
•
•

•
•
•

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini Sağlık İl Müdürlüğünden ilk
yardımcı kimlik kartı olan müdahale personelince yapılmasını sağlamak,
Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapacak personelin
yetkilendirilmesini (Dalgıç kadrosunu oluşturulması) sağlamak,
Su baskınlarına müdahale etmek,
Afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine katılabilmek
için yeterli özel araç-gereç ve teçhizatın teminini sağlamak,
İl sınırları dışındaki olaylara ivedilikle müdahale için üst yönetimden izin almak,
Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri tespit
ederek ilgili kuruluşlara (ASAT) bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını için
periyodik kontrollerini sağlamak,
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri ivedi bir şekilde
sevk etmek, müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları tanzim etmek, çağrı alan
santralistlerin yabancı dil bilmesine özen göstermek,
Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu
planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak,
Bağlı itfaiye istasyonları ve paydaşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu
kuruluşları yardıma çağırmak, sevk ve idare etmek,
Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine
işlemek ve dijital verileri toplamak,
İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak,
İtfaiye personelinin temel ve iç hizmet eğitimlerini yapmak,
17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan,
09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile
verilen görevleri yapmak,
İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izinleri vermek,
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı,
patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası
yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar
yapmak,
Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın
güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel
programlar düzenlemek,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak,
Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında Daire
Başkanlığınca yetki verilen firmalara temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri
konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek,
Kurum veya kişilerden gelen, binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren projeleri
inceleyerek görüş bildirmek,
Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal ve
uluslararası uzman kişi ve kuruluşlara işbirliği yapmak,
Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit
çalışmalarına yardımcı olmak,
Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer
malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,

•
•

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

Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere olanaklar
ölçüsünde staj yapma imkanı sağlamak,
Antalya Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan, afet yönetiminin temel ilkeleri
doğrultusunda; zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale, iyileştirme, safhalarını içeren
çalışmaları koordine etmek,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü
kuruluşlar arasındaki işbirliği yapmak ve çalışmalarını koordine etmek,
Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
(seminer, eğitim, tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak,
Afet Koordinasyon Merkezine araç-gereç, ekipman ve malzemeler temin etmek, bakımını
yapmak, yaptırmak ve muhafaza edilmesini sağlamak,
Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AFKOM) oluşturulan birimleri gelişen, değişen durumlara
uyumlu olmasını sağlamak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’te üzerine düşen görevleri yapmak, yaptırmak ve koordine etmek,
Antalya ilinde hazırlanacak olan afet ve acil durum planlarının ve tatbikat senaryolarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak ve işbirliği yapmak,
Antalya ilinde olması muhtemel afetlerde görev alacak personellerin ücretsiz eğitim
programlarını düzenlemek,
Hizmet, Çalışma, Usul ve Esaslar hakkında yönergeler hazırlamak ve Başkanlık ile Belediye
Meclisi onayına müteakip uygulamak, uygulatmak,
Personel Özlük İşleri görevlilerinin yerine getirilmesi,
Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek,
Satın alma ve bütçe uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm iş ve yazışmaları yapmak,
İtfaiye müdürlüklerinin, ilgili müdürlükler ile beraber araç-gereç-malzeme ihtiyaçlarını tespit,
temin etmek ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
İlgili müdürlükler ile beraber itfaiye hizmet binaları, araç, gereç ve teçhizatın bakım ve
onarımını yapmak, yaptırmak ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
İtfaiye müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı personel alımını yapmak ve ilgili tüm yazışmaları
yapmak,
Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere
aktırılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını
yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak,
Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl güncellenerek
belirlenen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak,
İç Hizmet Yönergelerini hazırlamak ve Başkanlık onayını müteakip uygulamak,
Stratejik Planlama’nın yapılmasını ve Performans Programı’nın yürütülmesini ve Faaliyet
Raporları’nın hazırlamak,
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesini sağlamak,
Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhunu geliştirmek için
sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan
ihtiyaçları karşılamak.

Her belediyenin hazırladığı itfaiye yönergeleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan itfaiye
hizmetli yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmaktadır. Aralarından çok büyük farklılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle, belediyelerin itfaiye hizmetleri sunumu büyük ölçüde benzerdir ve aralarında önemli bir
farklılık yoktur.

4.2. Altı AB Üye Devletinde İtfaiye Hizmetleri
Bulguların özeti
Ulusal itfaiye hizmetlerinin kurulması ve yerel itfaiye teşkilatları için işlevsel sorumluluklar ve
standartların belirlenmesi, daha çok binalarda yangın güvenliği, tehlikeli yüklerin taşınması, kritik
altyapıların korunması ve kimyasalların saklanması gibi tematik sivil koruma konularına odaklanan AB
düzenlemelerinin konusuna pek girmemektedir.
Ulusal itfaiye hizmetlerinin görevleri Ek 2'de de belirtildiği üzere AB içinde değişkenlik göstermektedir.
Ulusal itfaiye hizmetlerinin yapısı ve teşkilatı da AB Üye Devletleri arasında kayda değer düzeyde
değişkenlik gösterebilmektedir ve bu, bu çalışmada yer alan altı ülkedeki çeşitlilik tarafından da
yansıtılmaktadır. Danimarka, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), yerel itfaiye
hizmetleri Yerel Yönetim Kanunu ve/veya belirli bir sektör mevzuatı tarafından verilen bir belediye
işlevidir. Buna karşın Fransa ve Bulgaristan ile İskoçya ve Kuzey İrlanda Parlamentoları daha
merkezileştirilmiş, yetki genişliğine dayanan itfaiye hizmetlerine sahiptir; Fransa da bu hizmetler bir
miktar belediye katılımı ile birlikte İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı arasında paylaştırılmış
durumdadır.
İtfaiye teşkilatlarının bileşimi ve çalışanların istihdam statüsü de ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilmektedir. İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'ta, itfaiyeciler ağırlıklı olarak tam zamanlı
profesyoneller iken, Almanya, Danimarka ve Fransa'daki itfaiyecilerin çoğu gönüllü kişilerden
oluşmaktadır. Profesyonel itfaiyeciler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler)
belediye tarafından istihdam edilen devlet memurları iken, Fransa'da İller, Bulgaristan'da Oblast (İl) ve
İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki ilgili merkezi tüzel organlar tarafından istihdam edilen devlet
memurlarıdır. Danimarka'da, profesyonel itfaiyeciler belediye tarafından istihdam edilen sözleşmeli
kamu işçileridirler.
Resmi olarak kadınlar itfaiyeci olabilmektedir. Ancak Avrupa'daki itfaiye hizmetleri oldukça erkek
baskın haldedir. Bu çalışmada itfaiye teşkilatlarında toplumsal cinsiyet bakımından daha dengeli bir
bileşimi teşvik edecek etkili politika ve kampanyalar belirlenememiştir. Birleşik Krallık ve İsveç gibi üye
devletlerde kadınların itfaiye hizmetlerinde yer almasını teşvik eden çalışmalar gerçekleştirilmesine
karşın, hala çok az sayıda kadın itfaiyeci bulunmaktadır. Tüm Avrupa ülkelerinde, kadın itfaiyeciler
profesyonel işgücünün %4'ünden azını oluşturmaktadır. Bu ilgi eksikliğinin bir kısmı işin ağır çalışma
koşulları ve fiziksel talepleri ile açıklanabilirken, çalışmalar itfaiye hizmetlerindeki yerleşik maço
kültürün kadınların bu mesleğe girmesine engel olduğunu ortaya koymuştur.
Genel olarak, itfaiye teşkilatlarının boyutlandırılması, sabit çalışan/nüfus oranlarından ziyade yerel risk
değerlendirmeleri, coğrafya ve kentleşme düzeylerine göre yapılmaktadır. Bu doğrultuda, kentsel
alanlarda itfaiye hizmetlerinin tepki süresi ve beraberinde itfaiye ekipmanı/personel oranları, ulusal
mevzuat ve rehberlerde uygulanan karşılaştırılabilir hizmet standartları arasındadır. Bu çalışmada yer
alan alt ülkedeki kentsel alanlardaki tepki süresi Ain ilinde 20 dakikadan Almanya genelindeki belediye
itfaiye hizmetlerinde 8 dakikaya kadar değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla düzenlemelerdeki tepki
süresi Fransa ve İspanya'da olduğu gibi ülkeler ve hatta bölgeler arasında değişmektedir çünkü burada

itfaiye hizmetlerinin kapsadığı alan ve özgül teşkilat yapısı dikkate alınmaktadır: Örneğin, genellikle
aynı tür bir çağrı için gönüllü veya tutulmuş itfaiyecilere kıyasla profesyonel itfaiyecilerden daha hızlı
bir tepki beklenir.
Tepki süreleri açısından uygunluk ve verimliliğin ulusal düzeyde izlenmesi, düzenleyicilere ve genel
kamuya gerçek standartlar ve itfaiye hizmeti sunumunun yeterliliği hakkında bilgi vermektedir.
Uygunluk ve verimliliğe ilişkin herhangi bir karşılaştırmalı çalışmaya rastlanmamış olmasına karşın,
Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen tartışmalardan açıkça anlaşıldığı üzere yakın zamanda itfaiye
hizmetlerinde gerçekleştirilen küçülmeler mevcut itfaiye hizmetlerinin yetkinliği konusunda bir siyasi
tartışma başlatmıştır. İşçi sendikaları da sektördeki personel sayılarının yetersiz kaldığı ve sayıların her
daim düzgün ve kaliteli hizmet sunulması için çok az olduğu yönündeki endişelerini dile getirmiştir.
Örneğin İspanya ve Fransa'da profesyonel itfaiyecilerin emekli edilmesi ve yerlerine geçici sözleşmeli
gönüllü itfaiyecilerin alınması yönünde eğilimler görülmektedir. Danimarka'da ise işgücünün
yaşlanmasına ilişkin kaygılar söz konusudur.
AB sınırları içinde, insan kaynakları ve işletim maliyetleri çoğunlukla belirli amaca tahsisli yerel veya
bölgesel vergilerle karşılanırken, eğitimler, ekipmanların bir kısmı (özellikle itfaiye araç-gereçleri) ve
büyük ölçekli kurtarma operasyonları ilgili ulusal makamlar tarafından sübvanse edilmektedir. Bu tür
karışık kamu finansmanı uygulamaları, diğerlerinin yanı sıra, Danimarka ve Birleşik Krallık'ta
görülürken, İspanya'da tüm maliyetler bölgesel ve yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Fransa
ve Bulgaristan'da, itfaiye hizmetleri İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilirken, bu hizmetlerin
Fransız ordusunun bir parçası olduğu Paris ve Fransız donanmasının bir parçası olduğu Marsilya buna
istisnadır.
Belediyeler arası işbirlikleri yaygın olarak kullanılırken, dışarıdan hizmet alımı yaygın değildir.
Endüstriyel itfaiye hizmetleri dışında, az sayıda AB Üye Devleti itfaiye hizmetlerinin özel
yüklenicilerden alınmasına izin vermekte ve bunu uygulamaktadır. Ancak dışarıdan hizmet alımı
uygulamaları Danimarka'da yaygındır ve belediye meclislerinin %50'sinden fazlası itfaiye hizmetlerini
Avrupa'nın en büyük itfaiyecilik ve kurtarma operasyonları şirketi olan özel operatör Falck'ten
almaktadır.

4.2.1. Danimarka
Danimarka Yerel Yönetim Kanunu özünde bir yönetişim çerçevesi kanunudur ve sektörlere özgü
sorumlulukları sıralamamaktadır. Belediyelerin kamu hizmetleri sunumu alanında üstlendikleri
muazzam büyüklükteki rol nedeniyle, belediyelere verilen sektörlere özgü işlevler yalnızca o sektörlere
özgü düzenlemelerde belirtilmektedir. Bu, itfaiye hizmetlerini de kapsamaktadır.
Ulusal düzeyde, itfaiye hizmetleri Savunma Bakanlığı'na bağlıdır ve Acil Müdahale Kanunu yerel
afetlere müdahale etme sorumluluğunu belediye meclisine vermektedir. Bu yalnızca itfaiye hizmetleri
ve yangınları önlemeyi değil, aynı zamanda sağlık ve çevre ile alakalı acil durumları da kapsamaktadır
ancak ambulans hizmetlerine ilişkin mevzuata göre ambulans hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır ve
bölgesel yönetimlerin zorunlu bir sorumluluğudur (hastane sahipleri).
Acil Müdahale Kanunu'na göre, belediyenin acil müdahaleleri, savaşlar da dahil olmak üzere kazalar
ve büyük çaplı afetlerden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve mala yönelik ve çevresel hasarlara karşı
yeterli acil müdahale yapabilecek yetkinliğe sahip olmalıdır. Acil durum müdahalesinin tam büyüklüğü
ve yetkinliği, kendi yerel risk değerlendirmesine göre belediye meclisi tarafından belirlenir.
Belediye itfaiye hizmetlerinin denetlenmesi Savunma Bakanlığı çatısı altındaki Danimarka Acil Durum
Yönetim Kurumu sorumluluğundadır ve Denetim ve Danışma Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Özellikle, belediyelerin itfaiye hizmetleri de yerel mekansal planlarının işlenmesi ve tüm inşaat
izinlerinin onaylanması süreçlerinin de zorunlu bir paydaşıdır. Bu da belediyelerin mekansal
planlamaları, büyük çaplı projelerin çevresel etki değerlendirmeleri ve yapı ruhsatları verilmesi ile ilgili
tüm duruşma süreçlerine dahil oldukları anlamına gelmektedir.
İtfaiye hizmetlerinin finansmanı belediye vergileri ve merkezi yönetim sübvansiyonları tarafından
sağlanmaktadır. Yalnızca ücretsiz gönüllü itfaiyecilerin bulunduğu yerel itfaiye istasyonları aynı
zamanda yerel şirketler ve derneklerden de özel bağış almaktadır.
Kurumsal düzenlemeler
İtfaiye hizmetleri belediyelerin acil müdahale hizmetlerinin bir parçasıdır. Belediye meclisinin bu
yönde karar vermesi halinde, bu hizmet dışarıdan alınabilir. Uygulamada, bazı belediyeler itfaiye
hizmetlerini dışarıdan, ya özel yüklenicilerden ya da bağlayıcı bir belediyeler arası işbirliği çerçevesinde
daha büyük bir komşu belediyeden almaktadır. Bu hizmet ayrıca Danimarka Acil Durum Yönetim
Kurumu'ndan da alınabilir.
İtfaiye hizmetleri de dahil olmak üzere belediye acil durum hizmetlerini kurum içinden yürüten
belediyeler ambulans hizmetlerini de bölgesel yönetimlerde sözleşmeli anlaşma yaparak
sağlayabilmektedirler. Kopenhag gibi büyük şehirler ambulans hizmetleri de dahil olmak üzere tüm
acil müdahale hizmetlerini kurum içinden yürütmektedir.
Özel ihaleler konusunda ise, uygulamada tek bir büyük hizmet sağlayıcı bulunmaktadır ve bu da
Danimarka'daki kamu kurumları adına acil durum hizmetleri sunma konusunda bir yüzyıldan daha
uzun bir geçmişe sahip olan Falck şirketidir. Günümüzde bu şirket ayrıca 30'dan fazla ülkede
uluslararası hizmetler sunmaktadır. İtfaiyecilik alanında, Falck en büyük hizmet sağlayıcıdır ve
Danimarka'daki itfaiye ve ambulans hizmetlerinin %60'ını sağlamaktadır.
2014 yılında, merkezi ve yerel yönetimler, verimliliği ve ölçek ekonomisini artırmak amacıyla
belediyelerin acil müdahale birimlerini birleştirmeyi kabul etmişlerdir. Bu anlaşma sonucunda,
belediyelerin acil müdahale birimleri yalnızca yirmi adet belediyeler arası birim olacak şekilde
azaltılmıştır. Ancak bazı hizmetler hala özel yükleniciler tarafından sunulmaktadır ve bu tür durumlarda
acil müdahale birimi belediyeler arası satın almacı olarak hareket etmektedir. Son zamanlarda
belediyelerin belediyeler arası acil müdahale birimlerinden ayrılmayı ve kurum içi hizmet sağlamaya
veya Falck şirketinden hizmet almaya geri dönmeyi düşünmeleri sonucunda bazı geri dönüşler
yaşanmıştır.
İtfaiye hizmetlerinde kamu-özel işbirlikleri konusunda bir diğer boyut daha söz konusudur. Bir dizi
Danimarka belediyesi, araçlara sahip olmak yerine filo yönetimlerinin bir parçası olarak sat ve geri
kirala düzenlemelerini kullanmaya başlamışlardır. Bu tür düzenlemeler belediyelerin itfaiye
hizmetlerinde de uygulanmaktadır. Sat ve geri kirala düzenlemeleri özel kiralama şirketleri tarafından
ve tüm Danimarka yerel yönetimlerinin ortak malik olduğu belediyeler arası kredi sistemi enstitüsü
tarafından kolaylaştırılmaktadır.

4.2.2. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'taki İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, İngiltere ve Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da ayrı
yasal ve idari düzenlemeler altında yürütülmektedir. İngiltere ve Galler'de itfaiye hizmetleri Konut,
Toplum ve Yerel Yönetim Bakanlığı'na, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise yetkilerin devredildiği
parlamentolar çatısı altındaki benzer bakanlıklara bağlıdır. İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri son yıllarda

ciddi reformlar geçirmiştir ve diğer şeylerin yanı sıra, bu reformlar merkezi yönetim yetkilerinin
devredilmesi ve terör saldırıları ve tehditleri ışığında operasyonel süreçlere ilişkin ortaya çıkan yeni
mevzuat ve değişiklikler tarafından yönlendirilmiştir. İngiltere ve Galler'den farklı olarak, İskoçya ve
Kuzey İrlanda Parlamentoları yetkilerin devredildiği yerel meclis tarafından yönetilen teşkilatlar yerine
tek merkezi bir İtfaiye ve Kurtarma Hizmeti kurmayı tercih etmiştir.
İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, ilgili parlamentolar tarafından kabul edilen bir dizi mevzuata göre
kurulmakta ve yetkilerini almaktadır. Temel mevzuat belgeleri arasında İngiltere ve Galler'deki İtfaiye
ve Kurtarma Hizmetleri Kanunu (2004) bulunmaktadır. İtfaiyecilik ile ilgili olarak, Kanun itfaiye
kuruluşlarının yangın güvenliğini teşvik etme, yangınlarla mücadele etme ve vatandaşları ve malları
yangınlardan koruma alanlarındaki görevleri ve yetkilerini netleştirmektedir. Buna göre, yangın ve
itfaiye hizmetlerinin şunları yapması gerekir:
•
•
•
•

Kendi bölgelerindeki yangınları söndürmek,
Kendi bölgelerinde yangın çıkması halinde canları ve malları korumak,
Karayolu trafiğinde meydana gelen çarpışmalarda insanları kurtarmak ve korumak,
Diğer acil durumlarda insanları kurtarmak ve korumak.

Büyük Londra Yönetimi (Greater London Authority) ve bunun karşılığında Londra İtfaiye ve Acil Durum
Planlama Kurumu'nun kurulması amacıyla ayrı bir Büyük Londra Yönetimi (Greater London Authority)
Kanunu (1999) kabul edilmiştir.
İngiltere ve Galler'deki merkezi yönetim sübvansiyon sağlarken, itfaiye kuruluşları da fon sağlamak
amacıyla bir meclis vergisi koyma yetkisine sahiptir. Buna göre itfaiye hizmetlerinin finansmanı iki
temel kaynaktan sağlanmaktadır: bir merkezi yönetim hibesi ve yerel meclis vergisi üzerinden alınan
ve bir 'kaide' olarak anılan küçük bir vergi.
Kurumsal düzenlemeler
Acil müdahale hizmetleri Birleşik Krallık genelindeki elliden fazla İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri
tarafından sunulmaktadır. İngiltere ve Galler'de, İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri yerel meclis
üyelerinden oluşan ve İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin politikalarını ve hizmet sunumlarını belirleyen
ve denetleyen, fon dağıtan ve büyük çaplı harcamaları onaylayan bir komite tarafından yönetilen yerel
tüzel organlardır.
İngiltere ve Galler'de, bazı İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri birden fazla yerel meclis adına yönetilen
Birleşik Yönetimler tarafından yönetilen Birleşik İtfaiye Kurumları'dır. Birleşik İtfaiye ve Kurtarma
Kurumları ayrıca yasal emirle de kurulmaktadır ve bu tür durumlarda, genellikle katılımcı yerel
yönetimlerin her biri kendi nüfuslarına göre belirli sayıda Birleşik İtfaiye Kurumu üyesi
görevlendirmektedir.
Merkezi yönetim ulusal standartları korumaktadır ve doğrudan gözetim bağımsız danışmanlardan
oluşan bir organ tarafından Majestelerinin Emniyet Müfettişi ve İtfaiye & Kurtarma Hizmetleri
sağlayıcısı olan Baş İtfaiye ve Kurtarma Danışmanı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İngiltere, İskoçya
ve Galler'de Majestelerinin Baş İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Müfettişi unvanı ve rolü, Birleşik
Krallık'taki yetkilendirilmiş ve ulusal yönetimler tarafından görevlendirilen İtfaiye ve Kurtarma
Danışmanı (veya Hükümet İtfaiye ve Kurtarma Danışmanı) unvanı ve rolü ile birleştirilmiştir. İki unvanı
da taşımakla beraber, Baş Müfettiş ve İtfaiye ve Kurtarma Danışmanı'nın rolleri biraz farklılık

göstermektedir. İngiltere, Galler ve İskoçya'daki Baş Müfettişler aynı zamanda kendi yönetimlerinin
İtfaiye ve Kurtarma Danışmanları'dır.
İtfaiyeciler Birleşik Krallık'ta ağırlıklı olarak tam zamanlı profesyonellerdir ve gönüllüler nadiren
kullanılmaktadır. İtfaiyeciler aşağıdaki çalışma düzenlerine göre münferit itfaiye istasyonlarında
çalışmaktadır:
•
•
•
•

•

Tam zamanlı: İtfaiyeciler itfaiye hizmetinde tam zamanlı olarak 2 gündüz ve gece vardiyasında
çalışırlar.
Gündüz vardiyası: İtfaiyeciler gündüz 10-12 saatlik vardiyalarda çalışırlar ve geceleri de
nöbettedirler.
Gündüz artı vardiyası: İtfaiyeciler 12 saati istasyonda geçirilen 24 saatlik vardiyalarla çalışır ve
gecelerini de itfaiye istasyonu arazisinde bulunan bir konaklama binasında geçirirler.
Nöbetçi: Nöbetçi itfaiyeciler uzun süreler boyunca herhangi bir olaya müdahale etmek için hazırda
beklerler (en az haftada 50 saat). Hazırda bekledikleri sürelere göre bir maaş ve haftada ortalama
2 veya 3 kez olmak üzere müdahale ettikleri her olay için daha yüksek ücretler alırlar. Çoğunun
itfaiye hizmetleri dışında yaptıkları işleri vardır.
Gönüllü: Gönüllü itfaiyeciler artık nadir görülmektedir ancak bazı İskoçya ve Kuzey Yorkshire gibi
kentsel bölgelerdeki belirli istasyonlar gönüllüler tarafından yönetilmektedir.

Büyük kentlerdeki itfaiye istasyonları tam zamanlı ekiplere sahip olurken çoğunda nöbetçi itfaiyeciler
de istihdam edilmektedir. Küçük kırsal itfaiye istasyonlarında ise genelde yalnızca nöbetçi itfaiyeciler
çalışmaktadır.
Birleşik Krallık'ta bulunan ve sayıları 40.000 civarında olan profesyonel itfaiyecilerin sendikalara
katılmasına izin verilmektedir ve ana sendika İtfaiye Teşkilatları Birliği'dir; öte yandan baş itfaiyeciler
(çeşitli İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin başkanları) ulusal koordinasyonda da belli bir role sahip olan
Ulusal Baş İtfaiyeciler Meclisi'ne üyedirler.

4.2.3. Fransa
Fransa'daki profesyonel itfaiye hizmetleri özünde İçişleri Bakanlığı yetki alanı altında sunulan yetki
genişliği sağlanmış bir hizmettir. İtfaiye hizmetleri İtfaiye ve İlk Yardım Hizmetleri Kanunu (1996) ve
İtfaiye Teşkilatları İçinde Gönüllü Hizmetler Oluşturulmasına Dair Kanun (1996) tarafından
düzenlenmektedir.
Paris ve Marsilya dışında, itfaiye hizmetleri İller'in yapılarına göre düzenlenmektedir. Her İl'de kendi
bölgesindeki operasyonlardan sorumlu bir Departman İtfaiye ve Kurtarma Hizmeti (Service
Departmentaux d'Incendie et de Secours - SDIS) bulunmaktadır. İtfaiye hizmeti birimlerinin gerçek
lokasyonları çeşitli İlçeler (Arrondissement) ve Kantonlar arasında alt gruplara ayrılmaktadır. SDIS
Vali'nin yetki alanında bulunmaktadır ve yerelleştirilmemiş kamu hizmetlerinden biridir ve bir merkezi
yönetim hizmeti olarak kalmıştır. Ancak, yerel gönüllü itfaiye hizmetleri, münferit olarak veya İl itfaiye
teşkilatları ile birlikte kısmen belediyelerin sorumluluğu altındadır veya belediyeler arası EPCI'ler
yoluyla işletilmektedirler fakat SDIS'nin kendi bölgelerindeki itfaiye hizmetlerini devralmasını da talep

edebilirler. Her durumda, iller temel finansman kurumu olsa bile, belediyeler itfaiye hizmetlerinin
finansmanına bir şekilde katkıda bulunmaktadırlar.
İtfaiye ve İlk Yardım Hizmetleri Kanunu'na göre, itfaiye hizmetleri yangınla mücadeleden ve yangının
önlenmesi - ve yangına karşı korumadan - sorumludur. Diğer hükümet departmanları ile birlikte, ayrıca
diğer kazalar, felaketler ve afetlere karşı önlem alma - ve iyileştirici eylemler yapma - ve doğal ve teknik
riskleri değerlendirme ve tahmin etme ve aynı zamanda da acil durum yardımı sunma konularında da
çalışmalar gerçekleştirmektedirler.
Kendi yetki alanları dahilinde bu kuruluşlar aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:
• Kamu güvenliği risklerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi;
• Güvenlik tedbirlerinin hazırlanması ve yardım yöntemlerinin organize edilmesi;
• İnsanların, malların ve çevrenin korunması;
• Kaza, felaket ve afet mağdurlarına acil durum hizmetleri sunulması ve bu kişilerin söz konusu
alandan uzaklaştırılması.
Fransa'da yaklaşık 40.000 profesyonel itfaiyeci ve bunlara ek olarak 200.000 çağrı üzerine gelen ücretli
gönüllü itfaiyeci bulunmaktadır. Gönüllü itfaiye ekipleri düzenli bir ücret almalarını ve emeklilik hakkı
kazanmalarını sağlayan beş yıllık yenilenen sözleşmeler yapmaktadırlar.
Bu doğrultuda, bir İlin itfaiye hizmetleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Tam zamanlı profesyonel itfaiyeciler (bu kişiler aynı zamanda belediyelerin itfaiye hizmetlerinde
görevlendirilmiş olabilirler ve bu görev sırasında Belediye Başkanı'na bağlı olurlar)
2. Belediye veya İl meclisleri tarafından istihdam edilen ve ana veya bağlı acil durum yardım
merkezlerine hizmet veren gönüllü itfaiyeciler;
3. Belediye ve İl meclisleri tarafından istihdam edilen ve ana veya bağlı acil durum yardım
merkezlerine hizmet veren ve bunun için yerel yönetimlerin veya EPCI'lerin kendi yönetim
organının yetkisiyle İl hizmetinde görevlendirilmesini istediği gönüllü itfaiyeciler;
• Kamu güvenliği komiteleri tarafından yönetilen yardımcı itfaiyeciler (kriz müdahalesi
durumlarında)
Her itfaiye hizmetinin gerçek boyutlandırılması, Vali yetkisi altındaki SDIS tarafından hazırlanan spesifik
il risk analizlerine bağlıdır.
Paris ve Marsilya şehirlerindeki itfaiye hizmetleri esasında Fransız ordusuna ait olmaları nedeniyle
diğerlerinden ayrılmaktadır. Paris İtfaiye Teşkilatı (Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP) bir
Fransız Ordusu birimidir ve Paris şehri, şehrin iç banliyö bölgeleri ve ulusal stratejik öneme sahip belirli
alanlarında temel itfaiye ve kurtarma hizmeti olarak faaliyet göstermektedir. Marsilya Deniz Kuvvetleri
İtfaiye Taburu (Bataillon de marins-pompiers de Marseille, BMPM) ise Fransız Donanması'nın (Marine
nationale) bir koludur. Hem BSPP hem de tamamen askeri personelden ve Fransız Jandarması'nın bir
kolundan oluşmaktadır.

4.2.4. Almanya
Almanya Anayasası'na göre, 16 eyaletin her biri kendi itfaiye ve kurtarma hizmetlerini
düzenlemektedir. Her Eyalet Meclisi eyalet içindeki itfaiye hizmetlerine ilişkin olarak, teknik kurtarma
ve yardım, yangınların önlenmesi, afet kontrolü, tıbbi kurtarma/ambulans hizmetleri ve profesyonel
itfaiyecilerin istihdamı ve eğitimi için düzenlemelere yönelik düzenleyici çerçeveyi tanımayan bir
mevzuat kabul etmektedir. Münferit eyaletlerdeki en üst düzey itfaiye ve kurtarma hizmeti otoritesi
İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı itfaiye hizmetlerinin yasal ve destekleyici çerçevesi ile itfaiye
hizmetleri sektörünün genel denetiminden sorumlu olan devlet yürütme organını oluşturur. En alt
düzeydeki denetim otoritesi sırasıyla il veya bağımsız şehirdir (Kreisfreie Stadt).
Her eyaletin kanunlarına göre, Alman itfaiye hizmetleri (Feuerwehr) belediyelerin (Gemeinde ve
Städte) işlevsel bir sorumluluğudur ve itfaiye hizmetleri operasyonlarının yönetimle ilgili tüm yönleri
belediyelerin yetkisi altındadır. Bunun içinde itfaiye hizmetlerinin finanse edilmesi, yürütülmesi ve
ekipman sağlanması da yer almaktadır. Daha büyük şehirlerde, bu genellikle daha üst düzey
kurumlardan biri olan Yangın Önleme Bürosu tarafından yapılmaktadır.
Alman itfaiye hizmetleri ağırlıklı olarak gönüllü itfaiye teşkilatlarından (Freiwillige Feuerwehr), ve daha
az sayıda profesyonel itfaiye teşkilatlarından (Berufsfeuerwehr) meydana gelmektedir. Küçük bir
bölümü de çok az yerde bulunan bir Zorunlu İtfaiye Hizmeti'nde (Pflichtfeuerwehr) görevlendirilen
kişilerden oluşmaktadır.
Eyalet kanununa göre, nüfusu 80.000-100.000'den fazla (eyalet düzenlemelerine göre) olan şehirlerin
profesyonel itfaiye birlikleri olması gerekmektedir. Daha küçük şehirler ve kentlerde, özünde gün
boyunca büyük bir itfaiye istasyonunda bulunan tam zamanlı birlikler (Hauptamtliche
Wachbereitschaft) oluşturulabilir. Bu birlikler küçük olaylarla kendileri ilgilenmekte, daha büyük
olaylarda da gönüllü birliklerden destek almaktadırlar. Her topluluk itfaiye personeli ihtiyaçlarını
gönüllü birlikler oluşturarak karşılamaktadır. Bir topluluk veya şehir aynı zamanda ek gönüllü birlikler
olmaksızın da kendi profesyonel itfaiye birliğini oluşturabilir. Yeterli sayıda personelin istihdam
edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, belediye başkanının gerekli sayıda personeli
görevlendireceği bir Zorunlu İtfaiye Teşkilatı oluşturması gerekir.
Bazı eyaletlerde, daha küçük belediyeler zorunlu itfaiye hizmetleri kapsamını sunabilmek için
belediyeler arası işbirlikleri (Verwaltungsgemeinschaften) kurmuşlardır.
Gönüllü itfaiyecilerin ücretleri konusunda ise, belediyeler kanunen sosyal güvenlik yardımları (sağlık
ve kaza sigortası, emeklilik) sunmak ve görev çağrılarından kaynaklanan işe devamsızlıklar sırasındaki
hizmet dışı zaman için işverene ödemek yapmak zorundadır.
Federal düzeyde, Almanya genelinde daha sorunsuz işler bir şekilde düzenlenmiş bir itfaiye hizmeti
oluşturulmasını amaçlayan tartışmalar sürmektedir.

4.2.5. Bulgaristan
Fransa'da olduğu gibi, Bulgaristan'daki itfaiye hizmetleri de hala bir merkezi yönetim işlevidir ve İçişleri
Bakanı'nın sorumluluğu altındadır. İtfaiye ve kurtarma hizmetlerini düzenleyen temel mevzuat
belgeleri arasında İçişleri Bakanlığı Kanunu ve Afet Koruma Kanunu bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı
Kanunu'nda yer alan Madde 52 (g)'ye göre, Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma Baş Müdürlüğü, yangın
güvenliği, kurtarma ve afet hallerinde korumayı sağlayan, İçişleri Bakanlığı'na ait ulusal ihtisaslaşmış
bir yapıdır.
İçişleri Bakanlığı Kanunu aynı zamanda hem gönüllü hem de profesyonel itfaiye teşkilatlarının
yetkilerini ortaya koymakta ve Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma kurumlarını belediye başkanlarına
gönüllü birimleri nasıl mobilize edecekleri konusunda metodolojik ve uzmanlık yardımı sunmaları için
görevlendirmektedir. Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma kurumları 7.000 itfaiyeciden oluşan bir
profesyonel itfaiye birliğine sahiptir fakat gerektiğinde gönüllü itfaiyeciler de alma hakkına sahiptirler.
Afet Koruma Kanunu ayrıca belediye başkanlarına büyük çaplı afet acil durumlarında gönüllü birimler
oluşturma görevini de vermektedir.

4.2.6. İspanya
İtfaiye İspanya'da yerelleşmiş bir işlevdir ancak bu yalnızca daha büyük belediyeler için geçerlidir.
İspanya'daki belediyelerin çoğu küçüktür ve %80'ninden fazlası 5.000'den az mukime sahiptir. Buna ek
olarak, kamu harcamalarının yalnızca %10-15'ini yapmaktadır. Yerel Yönetim Kanunu (1985) ve daha
sonra yapılan Yerel Yönetimin Rasyonelleştirilmesi ve Sürdürülebilirliğine İlişkin Kanun (2013) gibi
değişiklikler belediyelerin "temel yetkilerini" ve ihtiyari görevlerini, karmaşıklıklarına göre temel
yetkilerini ayrıştırmak için demografik büyüklüklerini kullanarak (belediye büyüklüğü dilimleri 1)
Tamamı, 2) 5.000'den fazla, 3) 20.000'den fazla ve 4) 50.000'den fazla mukim şeklindedir)
tanımlamaktadır.
İtfaiye hizmetleri, Yerel Yönetim Kanunu tarafından 20.000'den fazla mukim bulunduran belediyelere
verilen yetkidir. Diğer tüm belediyeler için itfaiye hizmetleri il idareleri tarafından sunulmaktadır.
Ancak, bu kanun itfaiye hizmetlerini düzenlememekte veya tanımlamamaktadır ve İspanya'da itfaiye
hizmetlerine yönelik bütünleşmiş bir yasama düzeni yok gibi görünmektedir. Örneğin, İtfaiye
Hizmetleri'ne, itfaiyecilik eğitimine veya İspanya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nde profesyonel bir
kariyere katılma şartlarını düzenleyen ortak kriterler bulunmamaktadır. Çoğu durumda, bu tür konular
itfaiye ve kurtarma hizmetlerinden sorumlu olan münferit kurumlar tarafından düzenlenmekte ve
yerel ihtiyaçlar doğrultusunda kendi İtfaiye Teşkilatı Düzenlemeleri'ne dahil edilmektedir. Dolayısıyla,
İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin boyutlandırılması, yapısı ve yönetimi İspanya genelinde oldukça
farklı şekillerde olabilmektedir.
İspanya'daki itfaiyecilerin çoğunluğu belediyelerde devlet memuru olarak istihdam edilen ve devlet
memurlarına tanınan haklar ve yan ödemelerden (yaşam boyu istihdam, sabit maaş planları ve ek
olarak iki ay fazladan ödeme) faydalanan profesyonellerdir.

4.3. Türkiye ile AB Üye Devletlerinin Karşılaştırılması
Bulguların özeti
Yerel itfaiye hizmetleri çerçevesi AB Üye Devletleri arasında değişkenlik göstermektedir. Bu hizmetler,
belediyelerin operasyonlar ve finansmanda bazı tamamlayıcı rollere sahip olmasına karşın, özünde
Fransa, Bulgaristan, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yetki genişliği sağlanmış merkezi yönetim işlevleridir.
Danimarka, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), yerel itfaiye hizmetleri Yerel
Yönetim Kanunu ve/veya sektörel mevzuat tarafından tanımlanmış olan zorunlu bir belediye işlevidir.
Bu bakımdan, Danimarka, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'taki (İngiltere ve Galler) sorumluluk
yapısı, itfaiye hizmetlerinin ortak yerel ihtiyaçlar tanımı içinde sayılan zorunlu bir belediye işlevi olduğu
Türkiye'deki duruma daha paraleldir. Büyükşehir belediyelerinde, itfaiyecilik büyükşehir
belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında iken, diğer belediyelerde ise bu belediyelerin görevleri
arasında yer almaktadır. Her durumda, sorumlu kurum, yerel risk değerlendirmeleri ve tanımlandıkları
kapsamda ulusal standartlara (tepki süresi, itfaiye araç-gereçlerine personel tahsisi vb.) göre yerel
itfaiye istasyonlarının gerçek kapasitesini belirlemektedir.
Münferit itfaiye hizmetlerinin görevleri ve ortak yapıları hem AB Üye Devletlerinde hem de Türkiye'de
oldukça benzerdir ve ulusal düzenleyici çerçeveler tarafından tanımlanmış haldedir. Yalnızca İspanya
işe alımlar, operasyonlar ve kariyer yönetimi açısından ortak bir çerçevesi ve kriterleri olmaması
nedeniyle bu alanda diğerlerinden ayrılmaktadır.
Profesyonel ve gönüllü itfaiyecilerin kullanımı da itfaiye hizmetlerinin merkezi veya yerel olmasından
bağımsız olarak kayda değer düzeyde değişkenlik göstermektedir. Türkiye de ulusal düzenlemelerine
göre hem profesyonel hem de gönüllü itfaiyeciler kullanmaktadır ve bu İspanya dışındaki AB Üye
Devletleri ile paraleldir.
AB'de belediyeler arası işbirlikleri yaygın olarak kullanılırken, dışarıdan hizmet alımı yaygın değildir.
Danimarka dışarıdan hizmet alımı konusunda, itfaiye hizmetlerinin yarsından fazlasını özel bir
operatörden (Falck) alması nedeniyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Türkiye itfaiye hizmetlerini belediye
yapıları içinde yürütmekte ve özel operatörler kullanmamaktadır.
Türkiye'de, itfaiye departmanları özellikle yangından koruma ve yangın söndürme, afet
koordinasyonu, baca denetimleri, acil müdahale, ambulans ve kıyı belediyelerinde can kurtarma da
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yer alan görevlere sahiptir ve ayrıca itfaiye hizmetleri
belediyelerin zorunlu görevleri arasındadır.
Yerel itfaiye hizmetlerinin sunumu AB Üye Devletleri arasında değişkenlik göstermektedir. Danimarka,
İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ve Galler), yerel itfaiye hizmetleri Yerel Yönetim
Kanunu ve/veya sektörel mevzuat tarafından tanımlanmış olan zorunlu bir belediye işlevidir. Öte
yandan, Fransa, Bulgaristan, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da, belediyelerin özellikle acil durumlarda
gönüllülerin mobilize edilmesi gibi operasyonlar ve finansmanda bazı tamamlayıcı rollere sahip
olmasına karşın, merkezi yönetimler itfaiye hizmeti sağlayıcılarıdır. Türkiye'de, itfaiye hizmetleri ortak
yerel ihtiyaçlar tanımı içinde sayılan zorunlu bir belediye işlevidir. Büyükşehir belediyelerinde,
itfaiyecilik hizmetleri büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında iken, diğer belediyelerde
ise bu belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.
İtfaiye teşkilatlarının yapısı ve istihdam durumları da ülkeler arasında değişkenlik göstermektedir.
İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'ta itfaiyeciler çoğunlukla tam zamanlı profesyoneller iken,

Almanya, Danimarka ve Fransa'da itfaiyecilerin çoğu gönüllülerden oluşmaktadır. İspanya, Almanya ve
Birleşik Krallık'taki profesyonel itfaiyeciler belediyeler tarafından ve Fransa'da ilgili il, Bulgaristan'da
Oblast (İl) tarafından istihdam edilen devlet memurları iken, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki itfaiyeciler
ilgili merkezi idare organları tarafından istihdam edilen devlet memurları olarak çalışmaktadırlar.
Danimarka'da, profesyonel itfaiyeciler belediyeler tarafından istihdam edilen sözleşmeli çalışanlardır.
Türkiye'de, itfaiye departmanı belediyelerdeki norm kadro ilkesine dayanılarak yapılandırılmıştır;
mevzuata göre itfaiyeciler belediye çalışanlarıdır ve gönüllüler de bu hizmetin sunumuna yardım
sağlayabilmektedirler. AB Üye Devletlerinin ulusal mevzuatları da aralıklar, unvanlar ve sorumluluklar
içeren belirlenmiş bir komuta çizgisi tanımlamaktadır.
AB sınırları içinde itfaiye departmanının insan kaynakları ve işletim giderleri büyük ölçüde spesifik yerel
ve bölgesel vergiler tarafından karşılanırken; eğitim sunumları, ekipmanların bir kısmı (özellikle yangın
ekipmanları) ve büyük ölçekli kurtarma operasyonları ulusal kurumlar tarafından sübvanse
edilmektedir. Danimarka, Birleşik Krallık ve İspanya'da, hizmet giderleri bölgesel veya yerel yönetimler
tarafından karşılanmaktadır. Fransa ve Bulgaristan'da, itfaiye hizmetleri orduya ait olan Paris ve
donanmaya ait olan Marsilya haricinde İçişleri bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Türkiye'de,
itfaiye hizmetleri bir belediye hizmetidir ve belediye tarafından finanse edilmektedir.
Endüstriyel itfaiye hizmetleri dışında, az sayıda AB Üye Devleti itfaiye hizmetlerinin özel
yüklenicilerden alınmasına izin vermekte ve bunu uygulamaktadır. Dışarıdan hizmet alımı uygulamaları
Danimarka'da özellikle yaygındır ve Avrupa'nın en büyük itfaiyecilik ve kurtarma operasyonları şirketi
olan özel operatör Falck'ten hizmet alınmaktadır.
Türkiye ile seçili AB Üye Devletleri arasındaki spesifik karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir:
• Danimarka
Her ne kadar Acil Müdahale Kanunu Savunma Bakanlığı'na belirli yetkiler verse de, ulusal düzeyde
itfaiye hizmetleri Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Bu kanun ayrıca belediye meclislerine
yerel afet müdahalesi sorumluluğunu da vermektedir. İtfaiye hizmetleri yalnızca yangınla mücadeleyi
ve yangınları önlemeyi değil, aynı zamanda sağlık ve çevre ile alakalı acil durumları da kapsamaktadır
ancak ambulans hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır ve aynı zamanda bölgesel
yönetimlerin çatısı altındaki özel bir hizmettir (hastane sahipleri). Türkiye'de, itfaiye hizmetleri
belediyeler tarafından sağlanan kamu düzeni ve güvenliği hizmetleri arasında yer almaktadır. İtfaiye
departmanları özellikle yangından koruma ve yangın söndürme, afet koordinasyonu, baca denetimleri,
acil müdahale, ambulans ve kıyı belediyelerinde can kurtarma da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede
yer alan görevlere sahiptir. Öte yandan İçişleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren AFAD (Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı) acil durum, afet ve kurtarma hizmetlerinden sorumludur.
Acil Müdahale Kanunu'na göre, belediyelerin acil müdahaleleri, kişisel kazalara ve savaşlar ve kazalar
da dahil olmak üzere en büyük afetlerden kaynaklanan maddi ve çevresel hasarlara yeterli acil
müdahale sunabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Acil müdahalenin büyüklüğü ve yetkinliği, yerel risk
değerlendirmesine göre belediye meclisi tarafından belirlenmelidir.
Acil müdahale hizmetleri kapsamında, belediyeler bölgesel yönetimlerde sözleşmeli anlaşmalar
yaparak ambulans hizmetleri sunabilirler. Kopenhag gibi büyük şehirlerde, ambulans hizmetleri de

dahil olmak üzere tüm acil müdahale hizmetleri kurum içinden, belediyenin kendi kaynakları
kullanılarak sağlanmaktadır. Mevzuata göre, Türkiye'de de ambulans hizmetleri itfaiye hizmetlerine
dahildir.
Danimarka'da kamu kurumları adına acil müdahale hizmetleri sunma konusunda bir yüzyıldan daha
uzun bir geçmişe sahip olan Falck adında bir hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Günümüze bu şirket
ayrıca 30'dan fazla ülkede uluslararası hizmetler sunmaktadır. Yangın söndürme konusunda, Falck en
büyük hizmet sağlayıcıdır ve Danimarka'daki yangın söndürme operasyonlarının %60'ını
gerçekleştirmektedir. Türkiye'de, itfaiye hizmetleri kamu güvenliği hizmetleri arasındadır ve
Anayasa'ya göre kamu görevlileri tarafından sağlanması gerekmektedir.
• Birleşik Krallık
İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, İngiltere ve Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da ayrı yasal ve idari
düzenlemelere tabidir. Türkiye'de ülkenin sahip olduğu bütünleşik yapı sonucunda Birleşik Krallık'ta
olduğu gibi bölgesel yönetimler olmaması nedeniyle, belediyeler standartlaşmış itfaiye hizmeti
teşkilatına ve hizmet sunum şekline sahiptirler.
İlgili parlamentolar tarafından kabul edilen bir dizi mevzuata göre, İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri şu
yetkilerin kullanılmasını içermektedir: Kendi bölgelerindeki yangınların söndürülmesi; yangın
durumunda can ve mal güvenliği sağlanması; karayollarındaki trafik kazalarında insanların kurtarılması
ve korunması; ve diğer acil durumlarda insanların kurtarılması ve korunması.

5. GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE KREŞ HİZMETLERİ
5.1. Türkiye’de Gündüz Bakım Evleri ve Kreş Hizmetleri
5.1.1. Hizmet Tanımı
Çocuklara yönelik gündüz bakımevleri ve kreş hizmetleri belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin
sunduğu sosyal hizmetler kapsamındadır. Ancak, uygulamaya bakıldığında, büyükşehirlerde ilçe
belediyelerinin kreş hizmetini daha fazla verdiği görülmektedir. Sosyal hizmetler, sosyal devlet
anlayışının bir sonucu olarak belediyeler tarafından yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklar
gibi toplumdaki dezavantajlı gruplara sunulan her türlü sosyal içerikli hizmetleri kapsamaktadır. Bu
hizmetin bu nedenle sosyal yardım işleriyle ilgili birimler tarafından sunulduğu görülmektedir. Yaşlılar,
kadınlar, engelliler ve çocuklar sosyal yardım hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanan grupları
oluşturmaktadır. Çocuklara yönelik hizmetler çok çeşitlidir ve kreş hizmetleri de bunların içindedir.

5.1.2. Hukuki Dayanaklar
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendinde “...sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”
ifadesi yer almaktadır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (v) bendinde ise “Sağlık merkezleri10,
hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapmak.” hükmü yer almaktadır. 7. maddede, ilçe belediyelerinin görevleri de sayılmıştır ve
(d) bendinde, “birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar,
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim
ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı
ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak” ilçe belediyelerine görev olarak
verilmiştir.
Belediyelerin bu hizmeti daha etkin ve verimli görebilmek için görev tanımının, yetki ve
sorumlulukların belirlendiği Yönetmelikler çıkardığı da görülmektedir. Örneğin, Çankaya Belediye
Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır.
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Sağlık hizmetlerine ilişkin izinleri vermek, denetlemek gibi yetkiler Sağlık Bakanlığı'na ait olmakla birlikte
belediyeler sağlık kuruluşları inşa etmek ve bunları işletmek yetkisine sahiptir. 5393 sayılı kanun (14/b) ve 5216
sayılı kanun (7/v)

5.1.3. Zorunlu Hizmet-İsteğe Bağlı Hizmet
Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin –yapar, -yaptırır ifadelerinin yer aldığı (a) bendinde “... sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma...” şeklinde bu hizmet yer almaktadır. Bu
nedenle, sosyal hizmetler içinde yer alan gündüz bakımevleri-kreş hizmetleri belediyelerin zorunlu
görevleri arasındadır.

5.1.4. Kurumsal Yapı
Büyükşehir belediyelerinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gündüz bakımevleri ve kreş
hizmetleri sunulmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi örneğinde bu hizmet Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı içinde görülmektedir.
Büyükşehir ilçe belediyelerinde, örneğin Şişli Belediyesi’nde Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
bulunmakta ve bu hizmetleri bu müdürlük sunmaktadır. Yenimahalle Belediyesi’nde ise Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü bu hizmeti üstlenmiştir. Çankaya Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
bu hizmetlerden sorumludur; bu müdürlük bünyesinde Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bürosu
bulunmaktadır. Kırşehir Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kreş hizmetlerini sunmaktadır.

5.1.5. Hizmet Sunumu
Şişli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri belediye çalışanları, ilçede çalışan kamu personeli ve ilçede
yaşayan vatandaşların çocuklarına hizmet vermektedir. 36-72 ay arası çocukların fiziksel, zihinsel,
duygusal ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Çocuk Gündüz Bakımevlerinin bu amacı
gerçekleştirirken sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam sağladığı belirtilmektedir. Şişli Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 6 çocuk gündüz bakımevinde 3 ile 6 yaş arası çocuklar eğitim görmektedir.
Her yaş grubuna bir öğretmen ve yardımcı personel hizmet vermekte; bu kişiler Kız Meslek Lisesi Çocuk
Gelişim Bölümü ve/veya Ön Lisans Çocuk Gelişimi / Okul Öncesi eğitim bölümünden mezun olan kişiler
arasından mülakatla seçilmektedir.
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda uygun ücretle hizmet veren Çocuk Gündüz Bakım
Evleri’nden şehit ve gazi ailelerinin çocukları ücretsiz faydalanmaktadır. Çocuk Gündüz Bakım Evleri
hafta içi her gün 08:30- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Yenimahalle Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı
çerçevesinde, halkın kültürel, eğitsel, sosyal ve sanatsal gereksinimlerini karşılamak; kültürel
değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve sosyal dayanışmayı arttırmak adına
çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal belediyecilik gereği çocukların da içinde bulunduğu dezavantajlı
grupların gözetimi ilke edinilmiştir. Bu çerçevede kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri verilmektedir.
Yenimahalle Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak anaokulu hizmeti de verdiği görülmektedir.
Sosyal ve kültürel faaliyetleri bir alışkanlık haline getirmek adına öğrenciler için tiyatro, sinema ve
kültürel geziler düzenlenmektedir. Çocuklara ana okullarında İngilizce, drama, halk oyunları ve
jimnastik gibi branş dersleri de verilmektedir; kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltıları ile
gelişimlerine uygun gıdalarla beslenmektedir. Öğretmen-veli ilişkisini bütün bir sene boyunca dinamik
tutulmaktadır. Öğrencilere dönem aralarında karne, yılsonunda ise diploma verilmektedir.
Anaokullarında eğitim alan öğrenciler her ay doktorlar tarafından muayene edilmektedir.

Altındağ ve Keçiören Belediyeleri Ankara Valiliği ile imzaladıkları protokol çerçevesinde kreş ve gündüz
bakımevleri açmaktadır. 3-6 yaş arası çocuklar, Belediyelerin Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı 6 çocuk
gündüz bakım merkezinde eğitimler almaktadır. Çocuklara ayrıca ingilizce, sanat, tiyatro, drama, halk
oyunları ve jimnastik gibi dersler verilmektedir. Bazı günlük geziler ve ziyaretler anaokulları tarafından
düzenlenmektedir.
Çankaya Belediyesi’nde ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü belediye çalışanlarının ve ilçede yaşayan
diğer anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula
hazırlanması amacıyla gündüz bakımevleri ve etüt merkezleri, çocuk kulüpleri, oyuncak kütüphaneleri,
ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik, gelişim birimleri açmak görevini de üstlenmiştir.
Çankaya Belediyesi’ne ait 12 gündüz bakımevi bulunmaktadır. Gündüz bakımevleri 3-6 yaş grubuna
yöneliktir. Gündüz bakımevilerinden 1500 çocuk yararlanmaktadır. Yıl boyunca okul öncesi yaştaki
çocuklara ve okula devam eden çocuklara uzman kişi ve öğretmenlerle hizmet verilmektedir.
Çocukların kültür sanat alanında ve bilimsel konularda bilinçlenmelerine katkıda bulunulmakta, farklı
ülkelerin kültürlerini öğrenmeleri için elçiliklerle kurulan işbirliği ile etkinlikler düzenlenmektedir.
Çocuk bakımevlerinde çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet
eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel
alan eğitim programları uygulanmaktadır. Uygulanan programların amacı, yaşayarak öğrenme, dünya
bilinci geliştikçe her çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Her grup, olumlu bir benlik kavramı teşvik
ederken, sosyal/duygusal, entelektüel, estetik büyüme ve psikomotor gelişim alanlarında çocuklar için
gelişimsel olarak en uygun malzeme ve faaliyetleri sağlar. Planlanan faaliyetlerle çocuklara, yeni fikirler
keşfetmek, sorunları çözme becerileri, dil ve kavramlar geliştirmek ve genişletmek için eğitimler
verilmektedir; yeterlilik ve öz-benlik duyguları teşvik edilmektedir. Eğitim süreci, çocuklara pek çok
yeni değer katmaktadır. Sanat ve spor çalışmaları bunların başta gelenlerindendir. Gündüz
Bakımevlerinde çocukların kendilerini sanatla ifade etmelerini sağlayacak, sezgi ve becerilerini
geliştirecek müzik, satranç, resim, seramik, beden eğitimi ve dans dersleri verilmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel olarak kurulan bir işletme aracılığıyla kreş hizmetleri
verilmektedir. İzelman Anaokulu İşletmeciliği’nin kreş, anaokulları ve Etüt Eğitim Merkezleri,
yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımaktadırlar. Sınıflar bol ışıklı,
kolaylıkla havalandırılabilir, taban ve duvarlar çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile
kaplanmıştır. Oyun ve yatak odaları çocuk başına 2 metrekare alan, 6 metreküp hava düşecek biçimde
düzenlenmiştir. Her yaş grubu için bir sınıf, bir oyun odası, bir yatak odası, her 10 çocuğa bir klozet ve
lavabo
düşmektedir.
En çok 25 çocuk için bir öğretmen ve bir sınıf annesi bulunmaktadır. 18-36 ay arası en çok 15 çocuk
için
bir
öğretmen
ve
bir
sınıf
annesi
eğitim
vermektedir.
Çocuk başına bir yatak, bir sandalye, bir minder, şahsi eşya dolabı, ayakkabı dolabı, yeterli sayıda
faaliyet ve yemek masası, oyuncak ve eğitim malzemeleri vardır. Yemekhane, mutfak, kum havuzu ve
çocuk sayısına yeter sayıda bahçe oyuncakları içeren çocuk bahçesi bulunmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk ve
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarının arasında, çocuk ve gençlere
yönelik her türlü hizmetleri yürütmek; bu hizmetlerle ilgili açılan kreş ve gündüz bakımevleri,
anaokulları, çocuk kulüpleri, gençlik danışma merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek; bu
hizmetleri gerçekleştirirken kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket
etmek bulunmaktadır. Yine, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek sağlamak üzere, kreş ve
gündüz bakım evi, çocuk kulüpleri açar, il/ilçe il milli eğitim müdürlükleri ile işbirliğinde anaokulları
hizmeti verir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan Antalya Büyükşehir
Belediyesi Anaokullarında 48-66 aylık öğrencilere okul öncesi eğitimi ile birlikte özel gün ve haftalara
yönelik kutlamalar, gezi, tiyatro, drama, yabancı dil gösterimi çeşitli sosyo-kültürel aktivitelerle
alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilmektedir.
Yine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bünyesindeki Eğitim
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şefliğinin görevleri arasında, Mersin
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken;
muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik sosyal yardım ve
hizmetler sunmak, bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi yardımlar yapmak; yetişkinler, yaşlılar,
kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik uygun sosyal hizmet modellerini
belirlemek, uygulamak, geliştirmek amacıyla tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek; bütçe
imkanları dahilinde 0-4 yaş aralığı çocukların; bakımları, okul öncesi eğitimleri, erken çocukluk
dönemine ait eğitimlerinin verilmesi ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri açmak
ve işletmek de sayılmaktadır.

5.2. Altı AB Üye Devletinde Erken Çocuk Bakımı
Bulguların özeti
Kadınların işgücü piyasasına erişimi, Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı'na (EÇEB) ilişkin AB
politikalarının güçlü bir yönlendiricisidir. Çocuk bakımına erişim, kadınlar ve erkekler için eşit istihdam
imkanlarını sağlayıcı bir faktör olarak görülmektedir ve 2002 yılına kadar AB, Barselona amaçları olarak
da bilinen ortak EÇEB politika hedeflerini kabul etmiştir. Bu hedefler yüksek kalitede ve makul fiyatlı
çocuk bakımını desteklemekte ve kadınların işgücü piyasasına tam katılımını sağlamaya yönelik Avrupa
Komisyonu stratejisini sunmaktadır. Barselona amaçları, 2020 yılına kadar 0-3 yaş aralığındaki
çocukların %33'ünün ve 3 yaşından zorunlu eğitim çağına kadar tüm çocukların %90'ının çocuk
bakımına erişimi olmasını öngörmektedir (Daha fazla ayrıntı için bkz. 7.2.4).
AB Üye Devletlerinin çoğunda, yerel yönetimler erken çocukluk eğitimi ve bakımı sunma konusunda
zorunlu sorumluluklara sahiptir. Bununla beraber gelenekler ve hizmet sunumu düzeyleri değişkenlik
göstermektedir ve kreş hizmetlerinin zorunlu olarak sunulması, aile ve izin politikaları ile yakından
bağlantılıdır ve kadınların istihdam örüntüleri ve kentsel göç tarafından yönlendirilmektedir. Fransa ve
Danimarka'da kamu kreş hizmetlerine yönelik güçlü gelenekler bulunmasına karşın, bu durum daha
geleneksel aile politikaları nedeniyle kreş hizmetleri sunumunun geride kaldığı Almanya'da daha
belirsizdir. Ancak bu durum değişim göstermektedir ve Berlin şehri gibi kentsel alanlar hızlı bir şekilde
arayı kapatmaktadır. İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde, erken çocukluk eğitimi ve bakımı, bakımdan
ziyade eğitim ile yakından bağlantılıdır ve hizmet sunumunda bölgesel ve merkezi yönetim daha güçlü
bir role sahiptir.
İspanya ve Bulgaristan'da, kreş hizmetlerine evrensel ve yasal erişim hakkı üç yaşın altındaki çocuklar
için sunulmamaktadır ve bu da yerel hizmet kapsayıcılığı ve esnekliğinin çalışan ebeveynlerin
taleplerini ne derecede karşıladığı üzerinde etki sahibidir. Birleşik Krallık'ta, ebeveyni çalışan çocuklar
iki yaşından itibaren yasal olarak yarı zamanlı kreş hizmetlerine hak kazanırken, Danimarka'daki
çocuklar altı aylıktan itibaren tam zamanlı kreş hizmetlerine hak kazanmaktadır. Almanya'da, yasal
haklar bir yaşından itibaren başlamaktadır. Fransa'da erken yaşta yasal hak kazanma olmamasına
karşın, üç yaşın altındaki çocukların yaklaşık %50'si resmi kreş hizmeti almaktadır. Altı ülkenin
tamamında, özel sosyal ihtiyaçların söz konusu olduğu durumlar haricinde, erken kreş hizmetleri
gönüllülük esaslıdır.

Çoğu durumda, kamu kreş hizmetleri kanun tarafından düzenlenen ve gelirle orantılı olarak belirlenen
kısmi kullanıcı ödemeleri gerektirmektedir. Aynı şekilde, çok sayıda farklı yaklaşım söz konusudur.
Danimarka'daki belediyeler çocuk bakım evleri ve anaokullarının işletim giderlerinin %25'ine kadar
kullanıcı ödemesi alma takdirine sahiptirler. Terazinin öbür ucunda ise, Berlin şehri 2018 yılında
belediyelerin sunduğu kreş hizmetlerinin tamamını ücretsiz hale getirmeye karar vermiştir.
Altı ülkenin tamamında, kreş hizmetleri sunumu hem kurum içinden hem de STK'lar ve özel aktörler
tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca münferit veya entegre belediye çocuk bakım evleri ve
anaokullarından en küçük çocuklar için evde bakım hizmetlerine kadar değişen bir yelpazede çok çeşitli
hizmet türleri bulunmaktadır. Genel olarak, hizmet sağlayıcı kim olursa olsun hizmet standartları
tekbiçimlidir ve tüm ülkelerde profesyonel bakıcılar için katı belgelendirme ve izleme kuralları ve
beraberinde düzenlenmiş eğitim standartları uygulanmaktadır. Tamamında olmamakla beraber bazı
ülkelerde, çalışan/çocuk oranları için yasal olarak belirlenmiş standartlar bulunmaktadır. Danimarka,
Bulgaristan ve İspanya'da ulusal standartlar görülmemesine karşın, Almanya ve Birleşik Krallık'ta tüm
yaş grupları için ve Fransa'da da üç yaşın altındaki çocuklar için ulusal çalışan/çocuk oranları belirlenmiş
haldedir.
Bununla beraber, kanunda belirtilenlerin aksine, arz ve talep arasında bir boşluk bulunmaktadır. Bu
yalnızca güçlü kentsel göçler ve yavaş reform uygulamalarından değil, aynı zamanda da kriz sonrasında
hayata geçirilen kemer sıkma önlemlerinden kaynaklanmaktadır. Genelde belediyeler özel çocuk
bakıcıları tarafından sunulan evde bakım hizmetleri yoluyla yüksek talebi karşılamaya çalışmaktadırlar.
Bu belediyeler açısından daha esnek bir uygulamadır ve yeni çocuk bakım evleri ve anaokulları için
yapılacak sermaye yatırımlarının doğuracağı yüksek maliyetlerden kaçınılmasını sağlamaktadır.
Bununla beraber Birleşik Krallık, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde, yasal yükümlülükler ve/veya
siyasi eylem planlarına rağmen, bütçe kesintilerinin erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin
sunumunu zayıflattığı görülmektedir.

5.2.1. Danimarka
Danimarka erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında güçlü bir geleneğe sahiptir ve okul öncesi
çocukların çoğu bir kreşe gitmektedir. Danimarka'daki kadınların istihdam oranı AB'deki en yüksek
oranlardan biridir ve erken çocukluk bakımı Danimarka'daki aile hayatının önemli bir parçasıdır.
Kreşlerin amacı, çocuğun esenliği, gelişimi ve öğrenimi için iyi bir çevre sunmak ve ailelere iş ve aile
yaşamlarında esneklik sağlamaktır.
Kreş hizmetleri Danimarka'da temel belediye işlevlerinden biridir ve anaokullarına ilişkin düzenleyici
çerçeve Çocuk ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı sorumluluğu altındadır. Kreş hizmetleri Kreş Tesisleri Kanunu
(2007) kapsamında düzenlenmektedir ve münferit belediye meclisleri ayrıca, yerel hizmet düzeyini
tanımlama, yerel hedefleri belirleme ve kreş faaliyetlerini denetleme konusunda yetki sahibidir.
Kreş Tesisleri Kanunu bir dizi hak ve asgari standart, özellikle de bir kreş garantisi ortaya koymaktadır
ve tüm çocuklar altı aylıktan ilkokula başlayana kadarki dönemde bir belediye kreşine kabul edilme
hakkına sahip olmaktadır. Bu doğrultuda, kreş garantisi belediye meclislerinin orada ikamet eden tüm
çocuklara kendi yaş ve gelişim düzeyine uygun bir bakım düzenlemesine erişim sunmasını zorunlu hale
getirmektedir. Ayrıca, uygun bir kabul çerçevesi oluşturma, sağlıklı öğle yemekleri sunma ve kreş açılış
saatlerini işgücü piyasasının taleplerine ve ailelerin esneklik ihtiyaçlarına uygun hale getirme yoluyla
kreş hizmetlerinin tüm mukimler tarafından erişilebilir hale getirilmesi de belediye meclisinin

sorumluluğundadır. Kreşlerin çalışma saatleri genelde sabah 6:30'dan akşam 5'e, Cuma günleri ise 4'e
kadardır. Haftalık en fazla 48 saat bakım sunulmaktadır.
Belediyelerin kreş sistemi kısmen kullanıcı ödemeleriyle finanse edilmektedir. Kreş Tesisleri Kanunu
belediyelere kreşlerin işletim giderlerinin %25'ine kadar bir miktarı ebeveynlerden tahsil etme
konusunda mali takdir yetkisi tanımaktadır ve kalan işletim giderleri de belediyelerin gelirleri ile
karşılanmaktadır (çoğunlukla kişisel gelir vergisi yoluyla).11
Kreş Tesisleri Kanunu, daha kapsamlı bir kanun olan ve diğer şeylerin yanı sıra belediyelerin yerel
mukimlere karşı sahip olduğu bir dizi sosyal hizmet yükümlülüğünü sıralayan ve belediye meclisinin
kamu ihaleleri yoluyla hizmetlerinin rekabetçiliğini düzenli olarak (veya talep üzerine) test etmesini
zorunlu kılan Sosyal Hizmet Kanunu tarafından tamamlanmaktadır. Sosyal Hizmet Kanunu belediye
meclisleri için çocuklar için genel ve önleyici tedbirler içeren kreş düzenlemelerini kalkınma planlarına
dahil etmeleri konusunda geniş kapsamlı bir taahhüt ortaya koymaktadır. Buna göre, belediyeler
ebeveynler ile işbirliği içinde, istikrar, güvenlik ve yetişkinlerle yakın ilişkiler içeren bir kreş çerçevesi
dahilinde çocukların gelişimi, esenliği ve özgürlüğünü destekleyen bir çerçeve oluşturmaktadır.
Kreş kabul öncelikleri
Teoride kreş hizmetlerine kabulün tek şartı çocuğun yaşıdır ve asgari kabul yaşı çocuk bakım evleri için
altı ay, anaokulları için üç yaş ve 'entegre kurumlar' olarak anılan tesisler (birleşik çocuk bakım evleri
ve anaokulları) için bir yaştır. Ancak, talebin yerel kapasiteyi aşması mümkün olduğundan, belediyeler
kabul için genelde aşağıdaki çocuk gruplarının ihtiyaçlarını dikkate almaktadır:
• Özel pedagojik ve sosyal ihtiyaçlara sahip çocuklar
• Tek ebeveynli ailelerden çocuklar
• Başka bir kurum tarafından sevk edilen çocuklar
• İşe gidiş-geliş mesafeleri uzun olan ebeveynlerin çocukları
• Bir kreşte halihazırda kayıtlı bulunan çocukların kız veya erkek kardeşleri
•
Kreşler
Kreş hizmetleri genellikle aşağıdaki kurumlar aracılığıyla sunulmaktadır:
• Altı ay ile üç yaş aralığındaki çocuklar için çocuk bakım evleri. Büyüklük: 30 - 60 çocuk;
• Üç yaş ile altı veya yedi yaş aralığındaki çocuklar için anaokulları. Büyüklük: 20 - 80 çocuk;
• Yukarıdakinden daha geniş bir yaş grubu için entegre kurumlar. Büyüklük: 40 - 150 çocuk;
• Özel kişiler tarafından kurulan ve az sayıda çocuk kabul eden belediye çocuk bakım tesisleri.
Büyüklük: 4 - 5 çocuk.12
Kaynak sağlama uygulamaları
Belediyeler kreş hizmetlerini kurum içinden sağlama veya özel operatörlerden alma seçeneklerine
sahiptirler. Toplamda, kreş kurumlarının %75'i belediyelere ait kreşlerdir ve çalışanları belediye
11

Düşük gelirli aileler, gelirlerine bağlı olarak %100'e kadar sübvanse edilebilmektedir. Tek ebeveynler ve kardeşler
için de özel indirim oranları uygulanmaktadır.
12
Bahsedilen büyüklük yerel uygulamaları yansıtmaktadır. Bu kurumsal düzenlemelere ek olarak ilkokullarda
sunulan ve zorunlu eğitimin ilk yılı olarak beş - altı yaş aralığındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayan okul öncesi
sınıflar da bulunmaktadır. Ortalama sınıf büyüklüğü: 19,7 çocuk.

tarafından sağlanmakta ve belediye tarafından işletilmektedirler. Geriye kalan %25 ise Kızıl Haç gibi
STK'lar, ebeveyn grupları veya özel işletmelere ait özel kuruluşlar tarafından meclis ile yapılan
sözleşmeli anlaşmalar kapsamında işletilmektedir. Hem finansman hem de operasyonel standartlar
konusunda, belediyelere ait ve özel kuruluşlar aynı ilkeler ve yerel standartlara göre faaliyet
göstermektedir. Bu ilke ve standartlar, diğerlerinin yanı sıra, yetişkin/çocuk oranını ve aynı zamanda,
kreşlerdeki işlerin vasıfsız yardımcıların desteğiyle profesyonel pedagoglar tarafından yürütülmesi
nedeniyle, profesyonel/vasıfsız çalışan oranını içermektedir.
Denetim
Kreşlerin, ebeveyn temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul tarafından yönetilmesi dışında, izlenmesi ve
değerlendirilmesine ilişkin resmi kurallar bulunmamaktadır. Kreşlerin çocuklarının esenliği ve
gelişimini tartışmak amacıyla ebeveynlerle düzenli danışma etkinlikleri gerçekleştirmeleri sık görülen
bir uygulamadır. Belediyeler bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek düzenli izleme ve
değerlendirme faaliyetleri düzenleyeceklerdir.
Özellikle, 5 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlere kadar süren seçim kampanyası
sırasında, belediyelerin kreş hizmetlerinin hizmet standartları ve kalitesi temel bir tartışma konusu
haline gelmiştir. Bunun sonucunda, standartlar Avrupa perspektifinden bakıldığında yüksek olsa bile,
gelecekte tüm belediye kreşleri için zorunlu asgari standartlar getirilmesi mümkündür. An itibarıyla
çalışan/çocuk oranlarının çocuk bakım evleri için 1:3 ve anaokulları için 1:6 olması ve çalışanların
%80'inin profesyonel olarak vasıflı kişilerden oluşması yönündeki standartlar tartışılmaktadır. Bu tür
sabit standartlara, daha esnek ve yerel takdir yetkisini tercih eden belediyeler tarafından karşı
konulmaktadır.

5.2.2. Birleşik Krallık
Okul öncesi çocuklar için kreş hizmetlerine yönelik kanuni çerçeve, Çocuk Bakımı Kanunu (2016) ve
Çocuk Bakımı Kanunu (2006) tarafından oluşturulmuştur ve Eğitim Bakanı'na bağlıdır. Bu Kanunlar aynı
zamanda yerel yönetimlerin sorumluluklarını da ortaya koymakta ve erken çocuk eğitimi ve bakımına
ilişkin yerel yönetimler için kanuni rehber (2018) tarafından daha da açıklanmaktadır.
Temelde, Çocuk Bakımı Kanunları, iki, üç ve dört yaşında çocukları olan çalışan ebeveynlerin ücretsiz
kreş hakkını garanti altına almaktadır. Daha net bir ifadeyle, bu hak İngiltere'deki bazı iki yaşındaki
çocuklara ve tüm üç ve dört yaşındaki çocuklara verilmektedir ve yılın 38 haftasında haftalık 15 saate
denk gelen yıllık 570 saatlik ücretsiz çocuk bakımını kapsamaktadır.
İki yaşındaki çocuklara ücretsiz çocuk bakımı hizmeti sunulması, çocuğun engelli olması veya yerel
yönetim tarafından sağlanan bir sosyal bakım altında olması şartına bağlıdır. Üç ve dört yaşındaki
çocuklar için kreş hizmetlerine, çalışan ebeveynler için, tek ebeveyn olmaları, her iki ebeveynin de
çalışması, ve her durumda, yıllık £100.000'tan az gelire sahip olmaları şartıyla, haftada ek 15 saat
ücretsiz bakım eklenebilmektedir.
Kreş hizmetlerinin kolaylaştırılması yerel meclisin sorumluluğundadır ve bu hizmetler meclis çocuk
bakım evleri tarafından kurum içinden ya da özel, topluluk, meclis veya işyeri çocuk bakım evleri veya
özel çocuk bakıcıları (kendi evlerinde çocuk bakan bağımsız çalışanlar) tarafından sağlanabilmektedir.

Birleşik Krallık'ta, meclisin kendi kurumlarından ziyade, özel hizmet sağlayıcıların kullanılması yönünde
güçlü bir gelenek mevcuttur ve belediye ve özel hizmet sağlayıcılar arasında özgür bir tercih
yapılabilmesi için bilgi verilmesi ve bu seçimin kolaylaştırılması için sağlam çaba sarf edilmektedir.
Tüm özel hizmet sağlayıcıların İngiltere'de gönüllü çocuk bakımı sicili olan Eğitim, Çocuk Hizmetleri ve
Beceri Standartları Ofisi'ne (Ofsted) veya Galler'de Galler Sosyal Hizmetler Müfettişliği (CSSIW)
altındaki Çocuk Bakımı Onay Programı'na kayıt olması gerekmektedir.
Bunlara ek olarak, yeterli çocuk alımını güvence altına almak için, yerel yönetimlerin kapasite
ihtiyaçları analizi aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:
•
•
•
•
•
•

Kendi bölgelerinde yeterli çocuk bakımının ne olduğu değerlendirilirken ‘makul olarak
uygulanabilir’ olanın ne olduğu
Belirli bir yerdeki belirli tür hizmet sağlayıcılara olan talep ve an itibarıyla mevcut arzın miktarı ve
türü de dahil olmak üzere yerel çocuk bakımı piyasasının durumu
Yerel çocuk bakımı işgücünün yeterliliği de dahil olmak üzere yerel işgücü piyasasının durumu
Finansman, çalışanlar, tesisler, deneyim ve uzmanlık da dahil olmak üzere çocuk bakımı hizmeti
sağlayıcılar ve bir bakıcı ajansına kayıtlı olan çocuk bakıcıların kalitesi ve kapasitesi
Kendi alanlarındaki okulları sabah 8:00 akşam 6:00 arasında ve okul tatillerinde çocuk bakımı
sunma konusunda teşvik etme gerekliliği
Mevcut hizmet sağlayıcıları kendi hizmet sunumlarını genişletme konusunda ve yeni hizmet
sağlayıcıları da gerektiğinde yerel çocuk bakımı piyasasına girme konusunda teşvik etme gerekliliği.

Yerel yönetim finansmanı 15 ile 30 saat arasında ücretsiz, yüksek kaliteli ve esnek çocuk bakımı
sunmayı amaçlamaktadır. Ancak, bu finansmanın bizzat ebeveynler tarafından üstlenilen ve doğrudan
hizmet sağlayıcılara ödenen yemek, diğer sarf malzemeleri, ek saat veya ek hizmet maliyetlerini
karşılaması amaçlanmamaktadır. Bu ayrıca bebek bezi veya güneş kremi gibi sarf malzemelerinin ve
geziler ve özel eğitim gibi hizmetlerin yarattığı ek maliyetleri de kapsamaktadır.
Yerel meclis dezavantajlı üç ve dört yaşındaki çocukları desteklemek amacıyla özel bir hizmet
sağlayıcıya – Erken Yıllar Öğrenci Primi (EYPP) olarak da anılan – ek bir sübvansiyon da ödeyebilir. Eşitlik
Kanunu’na (2010) göre, yerel meclis özellikle dezavantajlı aileler, bakılan çocuklar, muhtaç çocuklar ve
özel eğitim ihtiyaçları ve engeli olan çocuklar için, ücretsiz yerlere erişim için bariyerleri kaldırmak ve
her çocuğa kendi potansiyelini gerçekleştirmek için destek vermek amacıyla ailelerle birlikte çalışmak
suretiyle eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmek zorundadır.
Tüm kreş hizmeti sağlayıcıları, Birleşik Krallık hükümetinin bakanlığa bağlı olmayan bir departmanı olan
ve Parlamento’ya rapor veren Ofsted tarafından teftiş edilmektedir. Ofsted devlet okulları ve bazı
bağımsız okullar da dahil olmak üzere bir dizi eğitim kurumunu teftiş etmekten sorumludur ancak aynı
zamanda çocuk bakımı, evlat edinme ve bakıcılık ajanslarını ve ilk öğretmen eğitimini de teftiş
etmektedir ve bir dizi erken yıllar ve çocuklar için sosyal bakım hizmetlerini düzenlemektedir. Yukarıda
bahsedildiği üzere, yerel meclis ile özel hizmet sağlayıcılar arasındaki işbirliği Ofsted tarafından kayıt
altına alınma ve denetlenmeye bağlıdır. Yerel yönetimler Ofsted’in bir hizmet sağlayıcı hakkında
verdiği teftiş kararına yalnızca bir kalite kıyaslaması olarak başvurmalıdır ve yalnızca en az ‘tatmin edici’
olarak değerlendirilen hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapılması önerilmektedir.

5.2.3. Fransa
Nordik ülkelerle birlikte Fransa, kamu tarafından çocuk bakımı sunumunda ve aileler için çocuk bakımı
maliyetlerini azaltmayı amaçlayan yardımlarda Avrupa Birliği ülkeleri arasında başı çekmektedir.
1970’lerden bu yana kadınların giderek işgücü piyasasına dahil olması, çalışan ebeveynler için
hizmetlerin hayata geçirilmesini teşvik etmiş ve bunun sonucunda da annelerin işlere erişimine imkan
sağlamıştır.
Okul öncesi çocuklar için kreş hizmetleri sunulması belediyenin sorumluluğundadır ve ülkedeki üç
yaşın altındaki çocukların yaklaşık %50’si bir tür resmi bakım kurumuna kayıtlı durumdadır. Kreş
tesisleri için düzenleyici çerçeve, çocuk bakımı hizmeti alan 3 yaşına (veya öncelikli bir alanda yer alan
kurumlar için 2 yaşa) kadarki çocuklar için Sosyal İlişkiler ve Sağlık Bakanlığı (Ministère des Affaires
sociales et de la Santé) ve 2-3 ile 6 yaş aralığındaki ilköğretim öncesi eğitim almakta olan çocuklar için
Milli Eğitim Bakanlığı (Ministère de l'Éducation nationale) arasında bölünmüş durumdadır. Kreş
hizmetlerinin ruhsatlandırılması Çocuk ve Anne Koruma Kurumu (Protection Maternelle et Infantile,
PMI) tarafından gerçekleştirilirken, ilköğretim öncesi okullar da yerel yönetimlerle işbirliği içinde ulusal
hükümet tarafından akredite edilmekte ve ruhsatlandırılmaktadır.
Düzenleyici çerçeve asgari standartlar aracılığıyla üstü kapalı bir şekilde tanımlanmış belirli kalite
kriterlerini, bir müfredatı ve çalışanlar için bir yetkinlik çerçevesini ifade etmektedir. Kreşler için asgari
düzenleyici standartlar, kreşler/çocuk bakım evleri için genel rehber ilkelerde (Orientations générales
pour les crèches ) yer almakta ve hijyen, güvenlik, çalışan nitelikleri, yer büyüklüğü, her kreş grubunun
büyüklüğü ve çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek ihtiyari koşullara ilişkin
kalite standartlarını kapsamaktadır. Kamu sağlığı ve tesisleri için rehber ilkeler (Orientations du code
de la santé publique et les projets d’établissements) de ilköğretim öncesi okulların müfredatları
açısından asgari gerekleri ve anaokulu öğretmenlerinin görevlerini ve amaçlarını belirleyen bir yetkinlik
çerçevesini tanımlamaktadır.
Belediyelerin kreş hizmetleri bizzat meclis tarafından veya belediye adına bir dizi kamu ve özel sektör
hizmet sağlayıcıları (dernekler, özel şirketler) tarafından yürütülmektedir. Genel olarak, grup kreş
hizmetleri (Accueil collectif) école maternelle olarak anılan okul öncesi eğitime başlayana kadar
(genelde üç yaşında ama bazen tuvalet eğitimi olan çocuklar için iki yaşından itibaren) tüm çocuklara
ve okul öncesi eğitim saatleri dışında da altı yaşına kadarki çocuklara açıktır. Kreş hizmetleri farklı
kategoriler ve isimlere ayrılmaktadır ve bunlar arasında çocuk bakım evleri ve kreşler (crèches
collectives), işyeri çocuk bakım evleri (crèches d’entreprises), yalnızca okul öncesi ve sonrası hizmet
veren haltes-garderies, anaokulları (jardins d’enfants), ve mikro kreşler (en fazla 10 çocuk alabilen
küçük ölçekli çocuk bakım evleri).
Kurumlara kabulün prensipte ücretsiz ve herkese açık olmasına karşın, uygulamada talep sıklıkla yerel
kapasiteyi aşmaktadır. Dolayısıyla ebeveynlerin meclis tarafından işletilen crèches collectives dışındaki
alternatif çözümleri ve daha kurumsallaşmış özel hizmet sağlayıcıları tercih etmesi gerekebilmektedir.
Alternatiflerden bazıları şunlardır:
•

Aile birlikleri tarafından yönetilen Aileler Tarafından Yönetilen Kreşler (Accueil parental). Bu
kurumlar 20 çocukla sınırlıdır ve bazı durumlarda koşullara bağlı olarak 25 çocuk alabilmektedir

•

•

fakat diğer açılardan diğer kamu ve özel sektör çocuk bakım evleri ile aynı düzenlemeler ve sosyal
sübvansiyonlara tabidirler. Bazı ebeveynler kreşteki çocukların günlük bakımıyla da faal olarak
ilgilenebilir.
Çocuk bakıcılarının (Maisons d’assistantes maternelles, MAM) 2010 yılından beri kendi evleri
dışında çalışmalarına izin verilmektedir ve en fazla dört çocuk bakıcısı bir araya gelerek paylaşılan
bir mekanda çalışabilmektedir ve her biri en fazla dört çocuğa bakabilmektedir.
Çocuk bakıcıların ebeveynin evinde çalıştığı durumda ise (La Garde à Domicile) ebeveynler çocuk
bakıcısının işvereni haline gelmekte ve maaşa ek olarak Fransız işveren sosyal güvenlik harçlarını
ödemeleri gerekmektedir.

Bu seçeneklerin herhangi birine bakılmaksızın, yerel meclis, yerel aile yardım hizmeti (Caisse
d’Allocations Familiales, CAF) aracılığıyla maliyetlerin çoğunu finanse edecek veya geri ödeyecektir.
Ancak ebeveynler kendi gelirlerine ve aile statülerine göre bir kullanıcı harcı ödemek zorundadır ve
aile katkıları ailenin gelirine göre değişken bir ölçek kullanılarak hesaplanmaktadır.

5.2.4. Almanya
Fransa ve Danimarka'nın aksine, Almanya'da çocuk bakımı uzun süre geleneksel aile değerlerine ve
politikalarına bağlı kalmıştır. Dolayısıyla, Almanya kamu anaokulları sunma konusunda çok güçlü bir
geleneğe sahip değildir (her ne kadar 'anaokulu [kindergarten]' aslında 19. yüzyıl Almanya'sına ait bir
isim ve konsept olsa da) fakat bu durumun yeniden birleşme sonrasında değiştiği görülmektedir. 1996
yılında yerel yönetimlerin üç ve altı yaş aralığındaki tüm çocuklara okul öncesi eğitime (anaokulu)
katılma hakkı sunmasını zorunlu hale getiren federal bir kanun kabul edilmiştir. Yıllarca süren ihmali
telafi edebilmek amacıyla Federal Hükümet yeni kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için
yerel yönetimleri sübvanse etmeyi kabul etmiştir.
O zamandan bu yana, zorunlu anaokulu hizmetleri 2013 yılından itibaren belediyelerin ebeveynleri
çalışan veya mesleki eğitim almakta olan bir yaşın altındaki tüm çocuklara çocuk bakım hizmetleri
sunmasını zorunlu hale getiren bir başka kanun tarafından değiştirilmiştir. Buna göre, okul öncesi
çocuk bakımı Almanya'da zorunlu bir belediye işlevidir ve artık çocuk bakım evleri ve anaokulları
sunulmasını da kapsamaktadır. Anaokulları eğitim sisteminin ayrılmaz ancak gönüllü bir parçasıdır ve
Almanya'daki üç ile altı yaş aralığındaki çocukların %80'inden fazlası anaokuluna gitmektedir.
Genel anlamda, geçmişi eskilere dayanan kültürel ve kurumsal engeller Almanya'daki çocuk bakımı
reformlarının temposunu düşürmüştür ve tüm çocuk bakımı hizmetlerinin belediyeler düzeyinde,
genellikle yerel kar amacı gütmeyen hizmet sağlayıcılar veya STK'lar (örn. büyük kar amacı gütmeyen
sosyal yardım derneklerinin üyeleri - Wohlfahrtsverbände) ve kiliseler tarafından sunulduğu derme
çatma bir politikanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Piyasanın yalnızca %1'i ticari hizmet sağlayıcılara
aittir. Bunun sonucunda Almanya'da hala kreş hizmetlerinde yetersizlik yaşanmaktadır.
Özet olarak, kreş hizmetleri şunları kapsamaktadır
•

Üç yaşına kadarki çocuklar, tüm gün bakım sunan bir belediye veya özel çocuk bakım evine
gidebilmektedir. Hem kamu hem de özel çocuk bakım evleri eyalet/devlet tarafından belirlenen
belirli standartlara uymak zorundadır.

•

Yerel çocuk bakım evleri kapasitesinin talebi karşılayamaması (üç yaş altındaki on çocuktan birinin
bir çocuk bakım evine erişememesi) halinde, alternatif çözüm Tagesmutter (dadı) kullanılmasıdır.
Dadılar normal çalışma saatlerinde kendi evinde başkalarının çocuklarına bakan özel bireylerdir.
Haftada 15 saatten fazla ve arka arkaya üç aydan uzun süreyle çocuk bakımı sunan herhangi bir
Tagesmutter gençlik sosyal yarım ofisinden (Jugendamt) resmi bir ruhsat almak zorundadır.
Ruhsat alma şartları şunlardır: Temiz bir sağlık kaydı, dadının evinde yaşayan tüm yetişkinler için
iyi hal belgesi, temel pedagojik eğitime ve çocuklar için ilk yardım derslerine katıldığına dair
sertifika. Çocuk bakımı hizmetlerinin yaklaşık üçte biri bu şekilde kayıtlı çocuk bakıcılar tarafından
sunulmaktadır çünkü bu yerel yönetimler için daha fazla kurumsal çocuk bakım tesisi inşa etmeye
kıyasla daha ucuz bir seçenektir.

•

Üç ile altı yaş aralığındaki çocuklar bir anaokuluna gidebilmektedirler. Anaokulları belediyeler, özel
girişimler veya dini dernekler de dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından
işletilmektedir. Çocuk bakım evlerinde olduğu gibi, hem kamu hem de özel sektör anaokulları
eyalet/devlet tarafından belirlenen belli standartlara uymak zorundadır. Ortalama bir çocuk bakım
evinden farklı olarak, çoğu anaokulu yalnızca sabahları iki veya üç saat ve öğleden sonra da üç saat
kadar çocuk bakımı sunmaktadır ve bu Almanya'da uzun yıllar annelerin (çalışmayan) evde çocuk
bakmasının beklendiği daha geleneksel bir aile politikasının sürdürüldüğünün bir göstergesidir.
Tüm gün çocuk bakımı sunan anaokulları hala bir normdan ziyade istisnadır ve yerel sakinler için
genelde daha pahalı bir seçenektir.

Çocuk bakımı ücretleri genelde yerel politikalara göre kısmen ebeveynler tarafından karşılanmaktadır.
Ancak Almanya'da tüm çocuklar için ücretsiz kreşler yapılması yönünde devam etmekte olan bir
hareket bulunmaktadır. Berlin şehri Ağustos 2018 tarihinden itibaren tüm belediye kreşlerini ücretsiz
hale getirmiştir ve diğer eyaletler de gelecekte çalışan ebeveynlerin ödediği ücretleri aşamalı olarak
kaldırabilirler. Alman eyaletlerinin yaklaşık üçte birindeki ebeveynler hala çocuk bakımı ücretleri
konusunda herhangi bir muafiyet sahibi olmazken, diğer eyalet yönetimleri belirli yaş grupları için bu
ücretleri sübvanse etmiş veya tamamen kaldırmış durumdadırlar. Örneğin Rhineland-Palatinate'de,
2010 yılından beri çocuklar iki yaşından itibaren tüm ödemelerden muaf tutulmakta iken, Aşağı
Saksonya ve Hessen'de ise 2018 yılından beri çocuklar üç yaşından itibaren bu muafiyete sahip
olmaktadır. Öte yandan, diğer eyaletler çocuk bakımı için her ay yüzlerce Avro ödeme almaya devam
etmekte ve genellikle de doğumdan sonra kadınların işe dönmesini geciktirmektedirler.

5.2.5. Bulgaristan
Kreş hizmetlerine erişim ve talep Bulgaristan'ın piyasa ekonomisine geçişinin ardından kayda değer bir
değişim göstermiştir. Beş yaşın altındaki okul öncesi çocuklar bir kreş hizmeti alma hakkına sahip
değildir ve 3 ile 5 yaş aralığındaki çocuklar için anaokulu zorunlu değildir. Ancak, 2003 yılından beri, 6
ve 7 yaşındaki çocuklar için bir ilköğretim öncesi gruba katılım kanuni gereklilik haline getirilmiştir ve
bu 2012/13 yıllarında 5 yaşındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre okuldan
önce 5 ile 7 yaşları arasında iki yıl boyunca bir ilköğretim öncesi gruba katılım zorunludur (ve
ücretsizdir).13
13

Eğitim ve Bilim Bakanlığı an itibarıyla 4 yaşından önce zorunlu okul öncesi eğitim uygulanması konusunu
tartışmaktadır.

Düzenleyici çerçeve bakımdan ziyade eğitime vurgu yapmaktadır ve Bulgaristan'daki erken çocukluk
eğitimi ve bakımı sistemi iki sektör halinde, yani 'bölünmüş bir sistem' olarak düzenlenmiştir. Ulusal
düzeyde, Eğitim ve Bilim Bakanlığı anaokullarından ve 7 yaşına kadarki ilköğretim öncesi zorunlu
eğitimden ve müfredat çerçeveleri ve eğitim reformlarının uygulanmasından sorumludur. Düzenleyici
çerçevenin temeli Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'dur (2015). Kanun'un uygulanışını ana hatlarıyla
ortaya koyan rehber ilkeler ve kararlar, anaokullarını üç yaşından itibaren okul çağına kadar çocuklara
bakım ve eğitim sunan hazırlık kurumları olarak tanımlamaktadır. Üç yaşın altındaki çocuklar için çocuk
bakım evleri Sağlık Bakanlığı himayesindedir ve en son 2016 yılında değiştirilen Sağlık Kanunu (2004)
tarafından düzenlenmektedir.
Bu düzen içinde, diğer AB Üye Devletlerine kıyasla yerel yönetimlere daha az rol düşmektedir. Yerel
Yönetim Kanunu, belediyelerin 'okul öncesi eğitimle ilgili sorunları çözmesi' gerektiğine kısaca
değinmektedir (Madde 11). Uygulamada bu, anaokulu binalarını ve bu binaların bakımını sağlamak,
sağlık ve güvenlik hususlarını denetlemek ve çocuklar için yemek ve ulaşım hizmetleri sunmaktan
sorumlu olma anlamına gelmektedir.
Ebeveynler için bu çerçeve aşağıdaki okul öncesi hizmetlerini sunmaktadır:
3 – 7 yaş aralığındaki çocuklar büyük ölçüde müstakil kurumlar olan anaokuluna (detski gradini)
gidebilmektedirler fakat bazen 5-7 yaş aralığındaki çocuklar için olan ilköğretim öncesi gruplar (aşağıya
bakınız) okul binaları içinde de yer alabilmektedir. Çocuklar aynı yaş gruplarına (3-4 yaş, 4-5 yaş, 5-6
yaş ve 6-7 yaş), zaman zaman da (daha küçük köyler veya kentlerde) karma yaş gruplarına
ayrılmaktadır. Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'na göre, 2 yaşındaki çocuklar da anaokullarına kabul
edilebilmektedirler. Anaokulları en az dört ve Sofya gibi şehirlerde on veya daha fazla gruptan
oluşabilmektedir. Çocukların çoğu 7:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olan tam gün programlara
katılmaktadır. Çok daha az sayıda olan yarım günlük anaokulları ise yalnızca sabahları açıktır. Uzak
bölgelerde yaşayan çocuklar için en yakın anaokuluna ücretsiz ulaşım genellikle belediye tarafından
sağlanmaktadır
İlköğretim öncesi gruplar (podgotvitelna grupa) 5-7 yaş aralığındaki çocuklara zorunlu hizmet
sunmaktadır. Bu gruplar genelde anaokullarında ancak aynı zamanda da kısmen altyapı sorunlarını
çözmek amacıyla bir tedbir olarak pek çok ilkokulda bulunmaktadırlar.
3 aydan 3 yaşına kadar çocuklar bir çocuk bakım evine (detski yasli) gidebilmektedir. Bu kurumlar
müstakil olarak bulunabileceği gibi tam günlük bir anaokuluna bağlı bir birim de olabilirler. Kural
olarak, çocuklar yürümeyi öğrendikten sonra çocuk bakım evlerine gitmeye başlamaktadırlar. Okul
Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu, uygun yaş aralığını 10 ay ile 3 yıl arasında olarak tanımlamaktadır.
Çocuk bakım evi çalışanları tanınmış bir eğitim geçmişine sahiptir ve birden çok bakım evi arasında
paylaşılan üniversite mezunu Çocuk Bakım Evi Öğretmeni tarafından desteklenmektedirler.
Güçlü kırsal-kentsel göç örüntüleri hem kırsal hem de kentsel kesimlerde arz ve talep arasında bir
dengesizlik yaratmıştır. Daha iyi ücretli işlere olan talep tarafından tetiklenen ve daha büyük şehirlere

ve özellikle başkente doğru gerçekleşen kentsel göç, küçük kentler ve köylerdeki anaokulların
kapatılması ve daha büyük şehirlerde bu hizmetlerin yetersiz kalmasına yol açmıştır.
Denetim
Çocukların münferit gelişimi öğretmen tarafından yapılan gözlemlerle sürekli olarak
değerlendirilmekte ve ebeveynler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Anaokullarında her yılın başında
ve sonunda değerlendirme gerçekleştirilmektedir. İlköğretim öncesi gruplarda, öğretmen
değerlendirmeleri çocuğun Bulgarca becerilerini ve ebeveynlerle gerçekleştirilen danışma
faaliyetlerini içermektedir. İlköğretim öncesi eğitim dönemi sonunda her çocuk bir sertifika almaktadır
ve bu sertifika çocuğun 'okula hazır' olduğunu teyit etmektedir ve ilkokul birinci sınıfa başlayabilmek
için gereklidir. Okul öncesi kurumların ve çalışanlarının değerlendirilmesi zorunludur ve ulusal ve
bölgesel düzeyde ve bizzat kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Çalışan nitelikleri Eğitim Bakanlığı'nın
uzman birimleri tarafından denetlenirken, belediye başkanları özellikle fon akışlarını takip
etmektedirler.
Hizmet sağlayıcılar
Okul öncesi bakım ve eğitim hem özel hem de kamu sektörü hizmet sağlayıcıları tarafından
sunulabilmektedir. Gerçekte anaokullarının çoğunluğu kamuya aittir ve özel hizmet sağlayıcılar
yalnızca %5'lik bir kısmı oluşturmaktadır. Özel kuruluşlar çoğunlukla kar amaçlı olarak işletilmektedir
ve genelde çoğu ebeveyn için fazla pahalı bir seçenektir.
Özel anaokulları ve okullar artık özel anaokulu ve özel okul siciline kaydolma yoluyla, Eğitim ve Bilim
Bakanlığı emri ile düzenlenen ve onaylanan ihtiyaca göre tasarlanmış okul öncesi programlama
sistemleri eğitimleri verebilmektedir.
Ebeveynler için finansman ve maliyetler
Bulgaristan eğitim sisteminin yaklaşık %87'si devlet tarafından finanse edilmektedir. Çoğunlukla yerel
yönetimler tarafından işletilen anaokulları ve zorunlu ilköğretim öncesi gruplar ağırlıklı olarak belediye
bütçelerinden finanse edilmektedir. Okula girişten önceki zorunlu iki yıl ücretsizdir, bunun dışında
ebeveynler kamu anaokullarında aylık ortalama 23 Avro (gündelik masraflar için) ve özel kurumlar için
de aylık 230-430 Avro arası bir miktar ödemektedirler. Özel kurumlarda ücretler aylık ortalama maaş
kadar yüksek olabilir (brüt olarak yaklaşık 467 Avro).
Özel anaokulları devlet veya belediye bütçesi tarafından finanse edilmemektedir. Ancak, Okul Öncesi
ve Okul Eğitimi Kanunu'na göre, 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için zorunlu okul öncesi eğitim hizmetlerini
sunmaları halinde devlet sübvansiyonuna başvurabilmektedirler.
Bir anaokuluna bağlı olan çocuk bakım evlerinin finansmanı belediyelerin (altyapı, işletme ve bakım)
bütçelerinden ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bağımsız çocuk bakım evlerinin
finansmanı da benzer bir şekilde belediyeler ve Sağlık Bakanlığı arasında paylaşılmaktadır. Çocuk bakım
evine gelen her çocuk için ebeveynlerden aylık yaklaşık 30 Avro ödeme alınmaktadır. Daha küçük
kentler ve köylerdeki demografik krizin hafifletilmesi amacıyla, bazı belediyeler kendi bölgeleri içinde
doğan çocuklar için çocuk bakım evi / anaokulu ücretlerini almamaya karar vermişlerdir.

5.2.6. İspanya
İspanya'da çocuk bakım hizmetleri her zaman eğitim bağlamında sunulmuş ve eğitim ışında sunulan
çocuk bakımı ailelerin sorumluluğu olarak görülmüştür. Buna göre okul öncesi eğitim ve bakım Eğitim,
Kültür ve Spor Bakanlığı (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, MECD) sorumluluğundadır.
Genel anlamda, İspanya'nın eğitim sistemi nispeten yerelleştirilmiştir fakat bu büyük ölçüde bölgesel
düzeye kadardır. MECD aracılığıyla merkezi yönetim ilkeler, amaçlar ve farklı okul seviyelerinin ve aynı
zamanda müfredatın da bir kısmının düzenlenmesini içeren düzenleyici çerçeveyi tasarlamaktadır. 17
Özerk Bölge'deki Eğitim Bakanlıkları (veya departmanları) bu rehber ilkelere göre kendi eğitim
sistemlerini geliştirmekte ve yönetmektedirler.
2006 yılında genel ve ulusal bir eğitim kanunu olan Lei Organica de Educacion kabul edilmiştir. Bu
kanun mevcut olan bir dizi mevzuatı yürürlükten kaldırmış ve değiştirmiştir ve erken çocukluk eğitimi
de dahil olmak üzere tüm eğitim seciyeleri için amaçları, standartları ve değerlendirme usullerini
ortaya koymaktadır. Bu temel kanun dışında, bir dizi Kraliyet kararnamesi de uygulanmış ve ulusal
düzeyde daha belirgin düzenlemeler sunmuştur.
İspanya'da zorunlu eğitim 6 yaşında başlamakta iken, gönüllülük esaslı kamu okul öncesi eğitimi (çocuk
bakım evleri ve anaokulu) iki 'döngüye' ayrılmış durumdadır:
•

•

İlk döngü 0-3 yaş aralığındaki çocukları kapsamaktadır ve ücretsiz değildir ancak ailelere okul
öncesi eğitim giderlerini kısmen veya tamamen ödemelerine yardım sağlayan çeşitli bölgesel veya
merkezi finansal yardım programları bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin ilk döngüsü ayrı çocuk
bakım evlerinde (escuelas infantiles veya guarderías) gerçekleştirilmektedir.
İkinci döngü 3-6 yaş aralığındaki çocuklar içindir. Bu döngü eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası
olarak değerlendirilmektedir ve herkes için ücretsizdir. İkinci döngü ilkokullarda
gerçekleştirilmektedir.

Belediyelerin rolü
Eğitim sistemindeki yerelleşme düzeyi ve dolayısıyla belediyelerin erken çocukluk eğitimi ve
bakımındaki rolü İspanya genelinde büyük ölçüde çeşitlilik göstermektedir. Yerel Yönetimin
Rasyonelleştirilmesi ve Sürdürülebilirliğine İlişkin Kanun (2013) belediyelere eğitim konusunda zorunlu
sorumluluklar vermemektedir ancak uygulamada 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için sunulan hizmetler,
belediyelerin bu hizmetlerin sunumu, kaydı ve finansmanından sorumlu olması nedeniyle en
yerelleşmiş olanlardır. Belediyeler aynı zamanda çocuk bakım evlerine kabulleri de idare etmektedir
ve temel kabul kriterleri yakınlık, aynı okulda kardeşlerin olması ve sosyal kriterlerdir.
Bazı özerk bölgeler, çocuk bakım evlerinin kısmen eğitim düzenlemeleri altında, kısmen de sosyal ve
diğer düzenlemeler altında yönetildiği ikili bir sistem uygulamaktadır. Dolayısıyla erken eğitimin ilk
döngüsü (3 yaş altı) farklı yönetim düzeyleri arasındaki muğlak yetki ve sorumluluk paylaşımları
nedeniyle zorlaşmaktadır. Ayrıca, kaynak yokluğu, belediyeler, iller ve bölgeler arasındaki ilişkilerde
büyük bir çeşitliliğe neden olmuş ve bunun sonucunda, belediye büyüklüğünün de sıklıkla rol oynaması
ile birlikte, İspanya'daki okul çağındaki çocuklar için bakım hizmetlerinin mevcudiyetinde büyük bir
çeşitlilik yaratmıştır. Bunun sonucunda, çocuk bakımı için idari sorumluluk kayda değer şekilde

değişkenlik göstermektedir ve bölge, il veya belediye düzeyindeki eğitim, sosyal yardım ve sosyal
ilişkiler gibi farklı departmanlara verilebilmektedir.
Daha yakın zamanda, İspanya'da çocuk bakım hizmetleri için kamu finansmanında ciddi bir kesinti
yaşanmıştır ve 2012 bütçesinde, üç yaşın altındaki çocuklar için bakım hizmetlerinin finansmanı
kaldırılmıştır. Yeni kabul edilen Eğitimde Kalite Geliştirme Temel Kanunu (2013) artık üç yaş altı
çocuklar için sunulan hizmetleri erken eğitimin ilk aşaması olarak kabul etmemektedir.
Bunlara rağmen, İspanya Avrupa erken çocukluk eğitimi ve bakımı katılım hedeflerine ulaşmakta hatta
bu hedefleri aşmaktadır. Hizmet kesintilerini hafifletmek ve makul fiyatları garanti altına almak
amacıyla, Çalışma ve Sosyal Konular Bakanlığı Bölgeler'e yeni çocuk bakımı hizmetlerinin
finansmanında yardımcı olmak amacıyla bir sübvansiyon programı başlatmıştır. Ancak, hizmet
düzeylerinin çeşitliliği okul öncesi eğitime katılım düzeylerine de yansımaktadır ve Bask Ülkesi,
Katalonya, Aragon ve Madrid'de yüksek katılım sağlanırken güney İspanya'da katılım düşüktür.
Finansman ve kaynak sağlama
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı üç ayrı tür kurum tarafından sağlanmaktadır: kamu, özel ve özel
olmasına karşın kamu tarafından desteklenen "Conservado" okulları olarak bilinen çocuk bakım evleri
ve anaokulları. Ayrıca 2-6 yaş aralığındaki çocukları kabul eden bir dizi 'entegre' özel okul da
bulunmaktadır. Kamu finansmanı alan ve kar amacı gütmeyen çocuk bakım kuruluşları bazen
pedagoglar veya ebeveynler tarafından desteklenen kooperatifler tarafından yönetilmektedir.
Her ne kadar kamu tarafından yönetilen çocuk bakım evlerinden belediyeler sorumlu olsa da, çoğu
belediye çocuk bakım evlerinin yönetimini özel şirketlere (kar amacı güden veya gütmeyen)
devretmektedir ve bazı durumlarda, ihaleler belediye çocuk bakım evlerinin hem inşaatını hem de
uzun vadeli yönetimini kapsamaktadır.
Farklı yönetim düzeyleri arasında finansman paylaşımı karmaşık bir yapıdadır. İlk döngü için, MECD ve
Bölgeler ailelere gelir seviyelerine bağlı olarak ilk döngü çocukluk eğitimi maliyetlerini karşılamaya
yardımcı olmak için hibe verebilmekte veya vermeyebilmektedir. Genel amaç hem daha çok öğretmen
hem de daha iyi tesisler olmasını teşvik etmektir. Ulusal çocukluk eğitimi bütçesinin bir kısmı Bölgeler'e
aktarılmakta ve daha sonra da Bölgeler tarafından doğrudan çocuk bakım evlerine ve anaokullarına
bölüştürülmektedir. Münferit kuruluşlar kendi faaliyetleri için gereken ürün ve hizmetleri kendileri
almakta, belediyeler ise su tüketimi ve enerji temini gibi yinelenen işletim giderlerini karşılamaktadır.
Çalışan ebeveynler okul saatlerinin (haftada 25 saat) ve dönemlerinin (Eylül başı veya ortasından 22
Haziran'a kadar) standart çalışma zamanları ile uyumlu olmaması nedeniyle sıklıkla okul çağındaki
çocukları için bakım hizmetleri bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bazı okullar sabah erken
saatlerde (7:30 ile 9:00 arasında) veya okul sonrasında çocuk bakım hizmetleri sunmaktadır ve bu tür
hizmetler münferit ebeveyn birlikleri tarafından sağlanmakta ve ücretleri ebeveynler tarafından
karşılanmaktadır.

5.3. Türkiye ile AB Üye Devletlerinin Karşılaştırılması
Bulguların özeti
Türkiye'de kreş hizmetlerine ilişkin resmi sorumluluk zorunlu bir belediye işlevidir ve hizmetler
belediyeler veya büyükşehir belediyeleri tarafından sunulmaktadır. Belediyelerin anaokulu (veya bir
okul öncesi eğitim kurumu) açma izinleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmasına karşın,
uygulamada belediyeler Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak hala anaokulları açabilmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı da çocuk bakım evleri ve anaokulları açma ve işletme yetkisine sahiptir. Ayrıca, özel
sektör de bu hizmetleri sunmaktadır.
Okul öncesi kreş hizmetleri alanı AB'de oldukça çeşitlilik göstermektedir. Yerel yönetimlerin çoğu
erken çocukluk eğitimi ve bakımı konusunda zorunlu sorumluluklara sahip iken, gelenekler ve hizmet
düzeyleri değişkenlik gösterebilmekte ve hukuki ve fiili kreş hizmetleri çeşitli nedenlerle
örtüşmeyebilmektedir. Bazı AB Üye Devletleri belediye kreş hizmetlerini kanuni güvence altına
alabilmektedir fakat talep çoğu zaman gerçek arzı geçmekte ve bu açık bazı durumlarda daha ucuz ve
geçici bir seçenek olarak belediye destekli evde bakım düzenlemeleri ile kapatılmaktadır. Burada
önemli soru, Türkiye'deki arz ve talebin ne kadar birbirini karşıladığıdır.
Bazı ülkeler kreş hizmetlerini ücretsiz olarak sunarken, diğerleri gerçek maliyetlere dayanan kullanıcı
ödemeleri tahsil etmektedir. Türkiye de kısmı kullanıcı ödemesi uygulamasına sahiptir ve ödemeler AB
Üye Devletlerinde de olduğu gibi yıllık gelire ve sosyal ihtiyaçlara göre belirlenmektedir.
Okul öncesi kreş eğitimi AB Üye Devletlerinde ve Türkiye'de gönüllülük esasına bağlıdır. Bunun istisnası
zorunlu okul öncesi eğitimin sırasıyla beş ve üç yaştan itibaren zorunlu olduğu Bulgaristan ve
İspanya'dır çünkü bu yaş grupları resmi okul müfredatına dahildir.
Türkiye'de, çocuklar için sunulan anaokulu hizmetleri (kreş / çocuk bakım merkezi) belediyeler ve
büyükşehir belediyeleri tarafından sunulan sosyal hizmetler kapsamındadır ve ayrıca belediyelerin
kanuni görevleri arasında yer almaktadır. Sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak, sosyal hizmetler
belediyeler tarafından yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara
sunulan her türlü sosyal hizmeti kapsamaktadır. Dolayısıyla bu hizmet sosyal yardım faaliyetleriyle
alakalı birimler tarafından sunulmaktadır. Yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar sosyal yardım
hizmetlerinden faydalanan başlıca grupları oluşturmaktadır. Çocuklara sunulan hizmetler oldukça
çeşitlidir ve anaokulu hizmetleri de bu hizmetler arasında yer almaktadır.
Türkiye'de de olduğu gibi, çoğu AB Üye Devletindeki yerel yönetimler erken çocukluk eğitimi ve bakımı
alanında zorunlu sorumluluklara sahiptir. Öte yandan, gelenekler ve hizmet düzeyleri değişkenlik
gösterebilmektedir ve anaokulu hizmetleri aile ve işgücü piyasası politikaları ile yakından bağlantılıdır.
Fransa ve Danimarka'da bu hizmetin sunumu konusunda güçlü bir gelenek olmasına karşın, bu durum
çoğu kişi tarafından geleneksel aile politikalarının tercih edildiği Almanya'da daha az belirgindir.
İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde, erken çocukluk eğitimi ve bakımı, bakımdan ziyade eğitimle
yakından bağlantılıdır.
Çoğu ülkede kanunların bu hizmeti kapsaması ve hatta asgari hizmet standartlarını garanti altına
almasına karşın, arz ve talep ve gerçek hayatta sunulan hizmetler arasında bir boşluk söz konusudur.
Bu durum, İngiltere, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde uygulanan finansal kriz sonrası kemer sıkma
politikaları ile daha da kötü hale getirilmiştir. Bu ülkelerde, bütçe kısıntılarının erken çocukluk eğitimi
ve bakımı hizmetlerinin sunumunu zayıflattığı görülmektedir. Türkiye'de, anaokulu hizmetleri

belediyelerin sosyal hizmetleri ve zorunlu görevleri arasında yer almaktadır. Belediyelerin anaokulu
(okul öncesi eğitim kurumu) açma izinleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ancak,
günümüzdeki uygulamada belediyeler Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak anaokulları
açabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da çocuk bakım evleri ve anaokulları açma ve işletme yetkisine
sahiptir. Ayrıca, özel sektör de bu hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye ile seçili AB Üye Devletleri arasındaki spesifik karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir:
• Danimarka
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı konusunda güçlü bir gelenek bulunmaktadır ve okul öncesi çağdaki
çocukların çoğunluğu anaokullarına ve çocuk bakım evlerine gitmektedir. Danimarka'daki kadınların
istihdam oranı AB'deki en yüksek oranlardan biridir ve erken çocukluk bakımı Danimarka'daki aile
hayatının önemli bir parçasıdır. Kreşlerin amacı, çocuğun esenliği, gelişimi ve öğrenimi için iyi bir çevre
sunmak ve ailelere iş ve aile yaşamlarında esneklik sağlamaktır. Türkiye'de, yerel düzeyde çocuklara
sosyal hizmetler sağlanması konusunda güçlü bir gelenek bulunmamaktadır. Kadınların işgücü
piyasasında öne geçememesi anaokullarının geri kalmasına neden olmuştur ancak bu hizmet son
yıllarda önem kazanmıştır.
Danimarka'da, anaokulu hizmetleri belediyelerin temel bir işlevidir ve anaokullarına ilişkin düzenleyici
çerçeve Çocuk ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı sorumluluğundadır. Kreş Tesisleri Kanunu'na (2007) göre,
belediye meclisi sunulacak yerel anaokulu hizmetlerinin düzeyini belirleme ve çocuk bakım merkezleri
ve anaokullarını izleme yetkisine sahiptir fakat bu kanunlarda belirlenen bir belediye işbirliği
bağlamında gerçekleştirilmektedir.
Kreş Tesisleri Kanunu, bir kreş garantisi de dahil olmak üzere çeşitli hakları ve asgari standartları ortaya
koymaktadır. Buna göre, her çocuk altı aylıktan ilkokula başlayana kadarki dönemde belediyeye ait bir
çocuk bakım kurumuna kabul edilme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, kreş garantisi, belediye
meclisinin kendi bölgesinde ikamet eden çocuklara kendi yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir
çocuk bakım hizmetine erişim sunmasını zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak, çocuk bakım
hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasının sağlanması ve sağlıklı öğle yemekleri sunulması da
belediye meclisinin sorumlulukları arasındadır. Kreşlerin çalışma saatleri genelde sabah 6:30'dan
akşam 5'e, Cuma günleri ise 4'e kadardır. Haftalık en fazla 48 saat bakım hizmeti sunulmaktadır.
Türkiye'de, her belediye bu koşulları kendisi belirlemektedir. Anaokulları 3-6 yaş aralığındaki çocukları
almaktadır ve açılış saati sabah 07:30, kapanış saati de akşam 18:00'dır veya bu saatler 08:30-17:00
şeklinde de olabilir. Anaokullarında çocukların sosyal ve kültürel alışkanlıklar edinmeleri için sinema ve
tiyatro ziyaretleri ve kültürel geziler düzenlenmektedir.
Çocuk bakım evlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda resmi kurallar bulunmamaktadır
fakat bu kurumlar ebeveyn temsilcilerinin de yer aldığı bir kurul tarafından idare edilmektedir.
Kreşlerin çocuklarının esenliği ve gelişimini tartışmak amacıyla ebeveynlerle düzenli danışma
etkinlikleri gerçekleştirmeleri sık görülen bir uygulamadır. Belediyeler bağımsız değerlendiriciler
tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Türkiye'de, bu denetim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılmaktadır. Ebeveynlerle işbirliği de Türkiye'de uygulanmaktadır.

• Birleşik Krallık
Okul öncesi çocuklar için anaokulu hizmetlerine yönelik yasal çerçeve, Çocuk Bakımı Kanunu (2016) ve
Çocuk Bakımı Kanunu (2006) tarafından oluşturulmuştur ve Eğitim Bakanlığı yetkili kurumdur. Bu
kanunlar aynı zamanda Bu Kanunlar aynı zamanda yerel yönetimlerin sorumluluklarını da ortaya
koymakta ve yerel yönetimlere erken çocukluk eğitimi ve bakımı konusunda rehberlik sunmaktadır.
Türkiye'de, denetimler ve standartlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmektedir.
Temelde, Çocuk Bakımı Kanunu, iki, üç ve dört yaşında çocuğu olan çalışan aileler için yarı zamanlı ve
ücretsiz anaokulu hizmeti hakkını garanti altına almaktadır.
• Fransa
İskandinav ülkeleri ile birlikte Fransa çocuk bakımı ve aileler için çocuk bakımı maliyetlerini azaltma
çabaları açısında AB'de ilk sırada gelmektedir. Annelerin 1970'li yıllardan bu yana işgücü piyasasına
giderek daha fazla erişmiş olması, çalışan anneler için hizmetlerin hayata geçirilmesini mümkün
kılmıştır.
Okul öncesi çocuklar için anaokulu hizmetleri sunulması belediyenin sorumluluğu altındadır ve
ülkedeki üç yaşın altındaki çocukların yaklaşık %50'sinin bakımı hükümet tarafından sağlanmaktadır.
Ancak bu yasal bir hak değildir.
Anaokullarına ilişkin asgari standartlar hijyen, güvenlik, çalışan nitelikleri, tesis büyüklüğü, kreş
grubunun büyüklüğü ve çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek uygun
koşullara sahip olma ile ilgilidir. Türkiye'de, bazı belediyeler tarafından belirlenmiş spesifik standartlar
bulunmaktadır. Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki okullar yangından koruma ve ısıtma sistemi
açısında uygun özelliklere sahiptir. Sınıflar iyi aydınlatılmış ve kolayca havalandırılabilir niteliktedir ve
yerler ve duvarlar çocuklar için zararlı olmayan kaplama ve boyalarla kaplanmıştır. Oyun odaları ve
yatak odaları her çocuğun 2 metre kare alana ve 6 metre küp havaya sahip olacağı şekilde
tasarlanmıştır. Her yaş grubu için bir sınıf, bir oyun odası ve bir yatak odası ve her on çocuk için bir
tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. En fazla her 25 çocuk için bir öğretmen ve sınıf annesi/babası
bulunmaktadır. 18-36 ay aralığındaki en fazla 15 çocuk için bir öğretmen ve bir sınıf annesi/babası
eğitim vermektedir. Her çocuk başına bir yatak, bir sandalye, bir minder, bir kişisel eşya dolabı, bir
ayakkabı dolabı, yeterli sayıda faaliyet ve bir yemek masası, oyuncaklar ve eğitim materyalleri
bulunmaktadır. Bir kafeterya, mutfak, kum havuzu ve çocuklar için yeterli sayıda bahçe oyuncağının
bulunduğu bir oyun alanı yer almaktadır.
Belediye kreşleri bizzat belediye tarafından veya belediye adına bir dizi kamu ve özel sektör hizmet
sağlayıcıları (dernekler, özel şirketler) tarafından işletilmektedir. Prensipte üç yaşından büyük herkes
için ücretsiz ve açık olmalarına karşın, uygulamada yerel kapasite kısıtlıdır. Buna ek olarak, ebeveynler
de kendi gelirleri ve aile statülerine göre bir kullanıcı ücreti ödemek zorundadır ve ailenin katkıları
gelirlerine göre hesaplanmaktadır. Türkiye'de, anaokulu hizmetleri ücretlidir. Ancak bu hizmetleri
karşılayamayan ailelerin çocukları, bir akraba tarafından bakılan kimsesiz çocuklar, hapishanedeki
mahkumların çocukları ve şehit ve gazi çocukları bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

6. ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER
6.1. Türkiye’de Engellilere Yönelik Hizmetler
6.1.1. Hizmet Tanımı
Engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar gibi toplumda dezavantajlı gruplar arasında sayılmaktadır ve
belediyelerin bu gruplara yönelik hizmetleri bir yandan her türlü eğitim merkezleri ve beceri
kazandırma kursları benzeri eğitime destek hizmetleri, bir yandan da sosyal yardım hizmetleri grubuna
girmektedir.
Engelli denilince hem zihinsel hem de fiziki engellilerin anlaşılması gerekmektedir. Engelli doğuştan
veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini
karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyaç duyan kişiyi anlatmaktadır.
Engellilere yönelik hizmetler, sosyal hizmetler olarak hem 5393 sayılı Kanun’a tabi belediyelerin, hem
de büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanına girmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde (RG. 16.08.2006/
26261) engellilere yönelik hizmetler büyük ölçüde tanımlanmıştır. Buna göre, bakım, durumları gereği
toplum içerisinde bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan veya kaybeden, rehabilitasyondan
yararlandığı halde özel ilgi destek ve korunmaya gereksinim duyan bireylere verilen hizmetleri;
bilgilendirme, engellilerle ilgili mevcut programları ve hizmetleri içeren bilgilerin; engellilere, ailelere
ve bu konuda çalışan kişilere sağlanmasını; bilinçlendirme, engellilerin diğer insanlarla aynı haklara ve
yükümlülüklere sahip olduklarını, toplumsal hayata tam katılımlarına yönelik engelleri ortadan
kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaları; danışmanlık, birimden yararlanan engelli bireylerin ve ailelerin
engelli olmaktan kaynaklanan bireysel, ailevi, sosyal, hukuksal sorunları ve hakları konusundaki
hizmetleri ile özürlülerin ve ailelerinin problemlerine gerçekçi çözümler üretilmesi için yapılan
çalışmaları; mesleki rehabilitasyon, fiziksel, zihinsel ve duygusal yetersizlik sonucu emniyetli ve uygun
bir işe ihtiyacı olan engelli bireylerin yaşanılan bölgenin işgücü talebi dikkate alınarak iş ve meslek
sahibi olmasını, uygun çalışma becerileri kazanmasını, yerleştirildiği iş yerinde izlenmesi ve uyumu
çalışmalarını; sosyal rehabilitasyon, engelli bireyin ve ailesinin sosyal hayatta karşılaştığı her türlü
sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik çalışmalarla, engelli ve ailesinin sosyal
hayata katılımlarını amaçlayan çalışmaları; sosyal yardım, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken engellilere ve
ailelerine yapılan ayni ve nakdi yardımları; toplum temelli rehabilitasyon, engellilerin
rehabilitasyonunda halkın sorumluluk alması, hizmet dağılımının geliştirilmesi, eşit fırsatlar sağlanması
ve engelli haklarının iyileştirilmesi ve korunmasını hedefleyen çalışmaları; yönlendirme, engelli
bireylerin toplum içinde rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve fırsatların eşitlenmesini sağlamaya yönelik,
engelli ailelerin kendi kendilerine yardım grupları geliştirmelerine ve engelli olmayan bireylerin
engelliler hakkındaki olumsuz tutumlarının değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları ifade
etmektedir.

6.1.2. Hukuki Dayanaklar
Bu hizmetlerin hukuki dayanaklarının başında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu gelmektedir. Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendinde “...sosyal hizmet
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma...” belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır. Yine,
14. maddede belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulacağı; hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin
uygulanacağı belirtilmektedir.
Belediye başkanının görev ve yetkilerinin sıralandığı 38. maddenin (n) bendinde, bütçede yoksul ve
muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler
merkezini oluşturmak da yer almaktadır.
Yine, Belediye Kanunu’nun 60. maddesinin (i) bendinde dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile
engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da belediyelerin giderleri arasında sayılmıştır.
Belediye Kanunu’nun 77. maddesi belediye hizmetlerine gönüllü katılımı düzenlemektedir. Buna göre,
belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür
hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin
yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği
artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerinin
birisi olan (v) bendinde: sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar,
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek
veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak yer almaktadır.
7. maddede ilçe belediyelerinin görevlerinin sayıldığı (d) bendinde, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak gibi
hizmetlerin sunulacağı belirtilmektedir.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendinde, bütçede yoksul ve muhtaçlar için
ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri
oluşturmak, büyükşehir belediye başkanının görevleri arasında sayılmaktadır. Öte yandan, 24.
maddenin (j) bendinde büyükşehir belediyesinin giderleri arasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve
kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da bulunmaktadır.
Bir başka hukuki dayanak, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet
Birimleri Yönetmeliği’dir (RG. 16.08.2006/ 26261). Yönetmeliğin amacı büyükşehir belediyesi ve
mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal
fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak
üzere; büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme,
danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan özürlü hizmet
birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve

görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmelik, büyükşehir belediyelerinde
oluşturulan özürlü hizmet birimlerini kapsamaktadır.
5825 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun’un (RG. 18.12.2008/27084) 26. Maddesinde “...engellilerin yaşadıkları yerlerin mümkün olduğu
kadar yakınında sunulmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Yine, 28. ve 30. maddelerde sayılan engellilere
yönelik hizmetlerin pek çoğu belediyelerin de hizmet alanına girmektedir.
5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un (RG. 07.07.2005/25868) Geçici 2. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut
resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal
ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren
her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine
uygun duruma getirilir. Yine Geçici 3. maddeye göre de, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir
içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.
Yine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda 11.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
yer alan “gazilerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülerin, “ ibaresi eklenmiştir. Buna gör,
emlak sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları vergiler için engellilere istisna tanınmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun (RG. 09.05.1985/18749) Ek 1. maddesine göre de, fiziksel çevrenin
özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı
alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (RG. 02.07.1965/12038) 42. maddesine 2005 yılında eklenen ek
fıkrada, özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, projenin yeniden düzenlenmesi kat
maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
karara bağlanır, ifadesi yer almaktadır.

6.1.3. Zorunlu Hizmet-İsteğe Bağlı Hizmet
Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “yapar veya yaptırır” ifadelerinin yer aldığı (a) bendinde
“...sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma...” şeklinde ifade edilen ilgili hizmet
yer almaktadır. Bu nedenle, engellilere yönelik hizmetler belediyelerin zorunlu görevleri arasındadır.

6.1.4. Kurumsal Yapı
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nde (RG. 16.08.2006/ 26261) engelli
hizmet birimleri düzenlenmiştir. 5. maddeye göre, bu birimler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, büyükşehir belediyelerinde belediye meclisi kararı ile norm kadro
ilke ve esaslarına uygun olarak kurulur. Birim, meclis kararında gösterilmek
kaydıyla büyükşehir belediyesinin nüfus, ihtiyaç ve bütçe imkanlarına göre bilgilendirme,
bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri
ile özürlülerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hiyerarşik kademelerden meydana gelir. Birimin temel çalışma

ilkeleri 6. maddede şöyle sıralanmıştır: özürlülerin çağdaş hizmet anlayışı ile kentsel imkanlardan
yararlanarak, yaşamlarını güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini gerçekleştirmede;
•
•
•
•
•

Temel insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır olmasını,
Toplumsal bütünleşmeyi sağlayıcı olmasını,
Katılımcı ve paylaşımcılığın esas alınmasını,
Fırsat eşitliğine dayalı olmasını,
Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişilebilir, ücretsiz veya indirimli
olmasını,
sağlamak birimin temel çalışma ilkeleridir.
Engellilere yönelik hizmet birimlerinin işleyişi 7. maddeye göre şu şekilde sayılmıştır;
• Birim, büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreterin belirleyeceği esaslar çerçevesinde
kuruluş şemasında gösterilen genel sekreter yardımcısı veya ilgili diğer amire bağlı olarak
çalışır.
• Birim, çalışma alanları ile ilgili olarak büyükşehir belediyesinin yetkili organlarında görüşülecek
konular hakkında ön bilgi hazırlayarak ilgililere sunar.
• Birim ilgili kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek odalarıyla veya sivil toplum
kuruluşlarıyla özürlülere yönelik yapılacak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim,
danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin yaşamlarını
kolaylaştırıcı çalışmaları koordine eder.
Engellilere yönelik hizmetlerin büyükşehir belediyelerinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altında
kurumsallaştırıldığı görülmektedir. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde engellilere yönelik
hizmetlerin kurumsal yapısı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Engelliler ve
Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü’dür. Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'nün Görev ve
Sorumlulukları, Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği çerçevesinde şöyledir:
•
•
•

Engellilerin; maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak
Engellilerin sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için sosyal hizmet merkezleri
açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü tedbiri almak.
Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için sosyal faaliyetler yapmak.

Engelliler ve rehabilitasyon şube müdürüne bağlı olarak görev yapan engellilere hizmet şefliğinin
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği çerçevesinde çalışma konuları şunlardır:
•

•
•
•
•

Engellilere ulaşılması, onların tespit edilmesi, engellilerin sosyal ve ekonomik bakımdan
desteklenmesi, problemlerin çözümünde rehberlik edilmesi amacıyla hizmet merkezi açmak
ve faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri yapmak,
Engellilere yerinde bakım (temizlik, sağlık, bakım-onarım, psiko-destek vb. hizmetleri vermek,
Engellilere yönelik sosyal amaçlı organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,
Engellilere, ulaşımda kolaylık sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
Okullarda okuyan engelli öğrencilere her türlü sosyal ve ekonomik yardımları (beslenme, giysi,
temizlik seti malzemesi vb. yardımı) yapmak,

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Engelli vatandaşlara engel durumlarına göre, her türlü araç gereç (akülü tekerlekli sandalye,
tekerlekli sandalye, beyaz baston, konuşan saat vb) yardımı yapmak,
Özel psiko-sosyal niteliği olan hastalıklara yakalananlara rehabilitasyon hizmetleri verdirmek,
Engellilerin sağlık ve sosyal sorunlarıyla ilgili çözümler üretmek, engellileri rehabilite ederek
topluma kazandırmak, bu alanda projeler üretmek ve uygulamaya koymak amacıyla sosyal
hizmet ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri
yapmak,
Engellilerin sosyal aktivitelerden yararlandırılması amacıyla hizmet birimleri açmak ve
faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri yapmak,
Görme Engellilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırıcı sosyal hizmet birimleri açmak ve
faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri yapmak,
Engellilerin iş hayatına atılmaları için belediye imkânları ölçüsünde engellilere yönelik meslek
edindirme kursları, mesleki rehabilite merkezleri ve ticaret yapma imkânı sağlamak amacıyla
ticaret merkezlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri yapmak,
Engellilere yönelik hizmetleri; gerektiği zamanlarda Ulusal veya Uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,
Bağlı birim yönetmeliklerine uygun olarak, hizmetlerin verilmesini sağlamak,
İlgili Mevzuatlarda belirtilen engellilere yönelik diğer görevleri yapmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Engelliler Danışma Merkezi, Engelliler Hizmet
ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Ticaret Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Görme Engelliler Eğitim
ve Teknoloji Merkezi ve Engelliler Lokali hizmet vermektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde engellilere yönelik hizmetler Sağlık Daire Başkanlığı içinde
Engelliler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Müdürlüğün görevleri şöyle belirlenmiştir:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Başvuruda bulunan engellilerin kayıt altına alınmasını ve bilgilerin düzenli olarak tutulmasını
sağlamak.
Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistiki bilgileri düzenlemek.
Müdürlüğe başvuruda bulunan kurum/kuruluş ve bireylere yönelik bilgilendirme, yönlendirme
ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.
Engellilere, engelli yakınlarına ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlara bireysel
veya grup olarak engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,
mahkemede dosya takibi dışındaki danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
Mevcut durumda uygulanan yasalar ve yönetmeliklerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve
çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla ilgili kurumları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak.
Müdürlüğe başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal hizmetler sunmak.
Müdürlüğe başvuran engellilerin, engelli yakınlarının, personelin ve engellilikle ilgili çalışma
yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, bilgilendirilmelerini
ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre vb.
etkinlikler organize etmek.
Engelli bireylerin istihdamını arttırıcı çalışmalar yürütmek.
Müdürlüğün engellilik alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde
gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer
almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar
hazırlamak ve eğitim hizmetleri vermek.
Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha
çalışmaları yürütmek, sosyal inceleme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili sosyal
inceleme raporları düzenlemek.
Toplumda engelliler ve engellilik ile ilgili bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla
faaliyetler organize etmek.
Müdürlüğün engelli bireylere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına
çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük
esasları çerçevesinde engelli bireylere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak.
Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında engelliliği önleyici ve
engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve
görsel yayınlan hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak.
Üniversiteler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulların, kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla engellilere yönelik ortak çalışmalar
yapmak, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.
Toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamayacak durumda engelli ve yaşlı olan bireylere
imkânlar dâhilinde talep ettikleri mekânlara ulaşım hizmeti vermek.
Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla
bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla yaz kampı hizmeti
sunmak.
İhtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak
ayni yardımlarda bulunmak.
Müdürlüğe başvuran engellilere yönelik sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve
yaygınlaştırmak.
Engellilere yönelik olarak bakım hizmetlerinin de verilebileceği, engellilerin sosyal, eğitsel
faaliyetlerde bulanabileceği sosyal hizmet birimleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Müdürlükten talep
eden kurum/kuruluş ve kişilere Türk İşaret Dili Eğitimleri vermek ve görsel materyaller
üretmek ve dağıtmak.
İlgili mevzuat hükümleri gereği verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde ise Sosyal Projeler Daire Başkanlığı altında Engelli
Hizmetleri Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu müdürlüğün görev ve yetkileri İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönerge’de belirlenmiştir. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan
engelli bireylerin ve ailelerin toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan diğer
bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; yerel yönetimlerde engelli bireylerle ilgili
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal rehabilitasyon, erişebilirlik, meslek
edinmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri vermekle görevlidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi içinde yer alan ilçe belediyelerinden birisi olan Çankaya Belediyesi’nin
de engellilere yönelik hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesinde görülmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi altında yer alan Engelliler Dairesi
Başkanlığı ise Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü, Özel Gereksinimliler
Eğitim ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ve Yaşam Evi Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerinden birisi olan Şişli Belediyesi’nde engellilere
yönelik hizmetler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sunulmaktadır.

6.1.5. Hizmet Sunumu
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nin (RG. 16.08.2006/ 26261) 8.
maddesinde engellilere yönelik hizmet veren birimlerin görevleri şöyle sıralanmaktadır:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Özürlü bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.
Özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek,
sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.
Üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların
üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla
ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını
uygulamak.
Birime başvuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek,
özürlülükle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı,
konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.
Özürlülüğü önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak,
yayımlamak ve dağıtmak.
Özürlü ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek
personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.
Özürlüleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere
mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran özürlüleri değerlendirerek uygun
mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.
Ekonomik durumu yetersiz özürlülere ayni ve nakdi yardım yapmak.
İhtiyaç halinde özürlülerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane,
okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.
Bakıma muhtaç özürlülere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat
gereğince satın almak.

•
12. maddede yapılacak yardımların esasları, birimin sosyal yardımlarından yararlanacak olan özürlü ve
ailelerine yapılacak yardımlarda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alanlarda
aranan ölçütlerin aranması asıldır.
Yine, özürlülere yönelik gönüllü hizmetler, Yönetmeliğin 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,
birim özürlülere yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş
vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını sağlar.
Kimi büyükşehir belediyelerin uygulamalarına tek tek bakıldığında, örneğin, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanan engelli kişilere yönelik her türlü sosyal yardım ve
hizmetlerin yanında, kültürel, eğitime yönelik ve sportif amaçlı faaliyetler temel görevler olarak
belirlenmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve tam teşekküllü bir hastaneden Engelli
Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı olduğunu belgeleyen, görme, işitmekonuşma, ortopedik ve zihinsel engelliler ile ruhsal veya süreğen rahatsızlığı olan bütün engellilere
hizmet verilmektedir.
Engelliler Danışma Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, kent
içinde bir başkasına ihtiyaç duymaksızın rahatça dolaşımlarını sağlayacak tedbirleri almak, bu yönde
uygulamalar yapmak, engellilerin sağlık ve sosyal sorunlarıyla ilgili çözümler üretmek, engellileri
rehabilite ederek topluma kazandırmak, bu alanda projeler üretmek ve uygulamaya koymak amacıyla
faaliyet göstermektedir. Bu amaçlar çerçevesinde verilen hizmetler; Sosyal Hizmetler, Psikolojik
Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Acil Yardım Hizmetleri, Temizlik ve
Bakım Hizmetleri, Her Türlü Ev İçi Tamiratı, Ekonomik Destek Hizmetleri, Engelli Ankarakartı, Refakatli
Engelli Ankarakartı ve Rehberlik, Refakat ve Danışmanlık Hizmetleridir.
Engellilere Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’nin verdiği hizmetler;
➢ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
Merkeze şahsen ya da telefonla başvuran engelli bireylere, sosyal hizmet uzmanları tarafından
hizmetler hakkında gerekli bilgiler verilmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanı, engelli bireyi hizmet alacağı
birime yönlendirmekte ve verilen hizmetin takibini yapmaktadır. Merkeze üye olan bireylere hizmetin
ulaşıp ulaşmadığı denetlenmekte, memnuniyetsizlik durumunda gerekli önlemler alınmaktadır.
Bireylerin psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları saptanmakta ve sorunların çözümüne yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.
➢ Psikolojik Destek Hizmetleri
Üyeler ve aileleri, klinik psikolog tarafından periyodik olarak evlerinde ziyaret edilmektedir.
Psikologlar; yalnızlık, stres, temel yaşam olayları, topluma uyum problemleri, iletişim çatışmaları, aile
problemleri, uyku problemleri gibi konularda üyelere destek sağlamaktadır.
➢ Sosyal Yardımlar Hizmetleri
İhtiyaç duyanlara verilmek üzere akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve hasta
bezi vb. sosyal yardımlar yapılmaktadır.

➢ Sağlık Hizmetleri
Merkezde görev yapan doktor ve hemşireler, üyeleri evlerinde ziyaret ederek genel sağlık kontrollerini
yapmaktadırlar. Ayrıca şikâyetleri dinlenen engelli bireyler, gerekli görüldüğünde hastanelerin ilgili
birimlerine yönlendirilmekte, kendilerine ve yakınlarına danışman hekimlik hizmeti verilmektedir.
➢ Eğitim Destek Hizmetleri
Eğitim alanında yapılan destekler eğitim yardımı, çanta-kırtasiye yardımı, destek kursları, Beltek
kursları, MEB Engelli Okullarına yemek, forma ve beden eğitimi araç gereçlerinin temini, spor kulüpleri
malzeme temininden oluşmaktadır.
➢ Sosyal - Kültürel Hizmetler
Engellinin topluma, toplumun engelliye bakış açısını daha duyarlı hale getirmek amacı ile büyükşehir
belediyesine bağlı sosyal hizmet birimleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve okullarla ile
ortaklaşa piknik, gezi programları, özel gün kutlamaları, eğlence ve konser programları, panel,
konferans, söyleşi programları düzenlenmektedir. Yol, yemek ve gezi ücretleri Belediye karşılanarak
tatil kamplarından yılda bir kez belli sayıdaki üyelere tatil imkânı sağlanmaktadır.
➢ Ulaşım Hizmetleri
Akülü veya Manuel Tekerlekli Sandalye kullanan engellilerin kent içi ve hastane ulaşımları için Merkeze
ait asansörlü araçlarla hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen üyeler, randevu
aldıkları takdirde belirttikleri saatte evlerinden alınarak gidecekleri hastaneye bırakılmakta ve dönüş
saatlerinde de hastaneden alınarak evlerine götürülmektedirler.
➢ Ekonomik Destek Hizmetleri
Belediyelerin ihtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak gıda yardımı, yakacak yardımı (kömür vb.), giysi
yardımı (bot - kaban) yapılmaktadır.
➢ Temizlik ve Bakım Hizmeti
Temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak üyelerin evlerine gidilerek, evin genel temizliği
yapılmaktadır. Müstakil evde oturanların bahçe düzenleme ve bakımları da merkez ekipler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bakıma muhtaç ve kimsesi olmayan üyelerin talepleri halinde, malzemeleri
kendilerine ait olmak üzere, haftada bir gün en az üç çeşit yemek pişirilmekte ve bulaşıkları
yıkanmaktadır. Ciddi sağlık sorunları olan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç üyelerinin beden temizliği
ve kişisel bakımları da periyodik olarak yapılmaktadır.
➢ Ev İçi Tamiratı Hizmeti
Elektrik ve su tesisatı tamiratları, marangozluk ile boya, badana vb. işlerine yönelik hizmetler
verilmektedir. Üyelerin evinde onarımı mümkün olmayan ve dışarıda tamir ettirilmesi gereken cihaz
veya eşyaların tamiratı, ücretleri üye tarafından ödenmek kaydıyla merkez tarafından yapılmaktadır.
➢ Acil Yardım Hizmeti
Acil durumlarda (su basması, yangın, tüp patlaması, doğal gaz kaçağı, çatı akması vb.) üyelere gereken
yardımlar yapılmaktadır. Yardıma muhtaç durumda olan üyelere ise kendilerinin veya yakınlarının
talepleri halinde, mesai saatleri içerisinde kurum ambulansı ile en yakın sağlık kurumuna götürülerek
tedavi edilmeleri sağlanmaktadır. Hizmet alan üyenin ölümü halinde, adli tıp, morg ve gasil işlemlerinin

yürütülmesine yardımcı olunmakta, cenaze aracı temini ve defin işlemleri yapılmaktadır. Kimsesiz ve
muhtaç üyelerin ölümünden sonra da dua ve mevlit gibi dini vecibelerinin yerine getirilmesine
yardımcı olunmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Ticaret Merkezi’nde engelli bireylerin ekonomik özgürlüklerini
kazanarak topluma ve hayata kolaylıkla adapte olmalarını sağlamak amacıyla Bahçelievler Ticaret
Merkezinde yer alan stantlarda (10 adet) belli ürünlerin ve hizmetlerin satışını yapmalarına imkan
tanımaktadır.
Büyükşehir Belediyesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi, insan hayatının vazgeçilmez bir
parçası haline gelen bilişim teknolojisinden görme engelli bireylerin de yararlanmalarına olanak
sağlamak amacıyla açılmıştır. Merkezdeki teknolojik imkanlar, üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda geniş
bir yelpazede kullanımlarına sunulmuştur. Merkezde İnternette araştırma yapılabilmekte, ödev
hazırlanabilmekte, her türlü dokümanın Braille alfabesiyle yazıcıdan çıktısı alınabilmekte, CD’ye sesli
veya sessiz kayıt yapılabilmektedir. Üyelerin tüm notları veya ders kitapları “scanner”da taranarak
hazırlanmaktadır. Okullara haftada ikişer gün servis gönderilmekte gruplar halinde gelen öğrencilere
bilgisayar öğretmeni eşliğinde laboratuvar hizmeti verilmektedir. Her seviyedeki bilgisayar kullanıcıları
için hafta arası ve hafta sonu kursları devam etmektedir. Üyeler Ankara dışında bulunduklarında,
merkez ile ilgili bir işlem gerektiğinde mail adreslerine gönderdikleri dosyalar istekleri doğrultusunda
hazırlanıp kargoyla kendilerine gönderilmektedir. Her hafta internetten alınan genel kültür, sağlık,
teknoloji, bilim, spor, gibi çok çeşitli alanlarda Braille baskılar görme engelli ilköğretim okullarına
dağıtılmaktadır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm yayınlar ve günlük olarak internetten
alınıp Braille alfabesiyle hazırlanan her alandaki baskılar da merkezde üyelerin kullanımındadır.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler için kabartma testler basılmakta veya bu testler sesli olarak CD’ye
aktarılmaktadır.
Okul müdürleri ve öğretmenlerle sürekli diyalog halinde olan merkez, öğrencilerin buradaki
imkânlardan en üst düzeyde faydalanmasını hedeflemiştir. Eğitimcilerle yapılan ortak çalışmalar
sonucunda öğrencilerin eğitimine yönelik tüm bilgiler ve dokümanlar istedikleri doğrultuda
hazırlanmaktadır. Eğitim ağırlıklı çalışmaların yanında üyelerin günlük yaşantılarını kolaylaştıracak veya
merak ettikleri halde sahip olamadıkları bilgiler de kendilerine ulaştırılmaktadır. Herhangi bir aletin
prospektüsü, yemek tarifleri, tren saatleri, en çok kullandıkları restoranların menüleri, gezi rehberi,
önemli telefonlar gibi pek çok bilgi kendilerine hazırlanıp verilmektedir.
Merkezde kültürel ve sportif faaliyetler de düzenlenmekte ve bu alanlarda yarışmalar yapılmaktadır.
(satranç turnuvaları, goal-ball turnuvaları, yüzme vb.) Dernekler, spor kulüpleri, ilçe belediyeleri,
rehabilitasyon merkezleri, engelli okulları ve Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şubesi ile çalışmalar
devam etmektedir.
Engelliler Lokali, Ankara’da yaşayan tüm engelli bireyleri sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim, bilişim
ve ekonomik bakımdan desteklemek ve toplumla engelli bireylerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla
Aile Yaşam Merkezindeki Engelli Lokallerinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, resim ve el sanatları,
müzik, bilgisayar, ingilizce, bilardo, masa tenisi, satranç eğitimleri ve sağlık taramaları gibi çeşitli
hizmetler verilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de engellilere yönelik İstanbul’a özgü kimi hizmetler sunduğu
görülmektedir. Bu hizmetlerden birisi “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Projesi”dir. Bu Proje,
İstanbul’u “erişilebilirlik” konusunda küresel turizmde rekabet edebilir düzeye getirmek için planlanan
bir projedir. Proje, İstanbul’da özellikle müzelerdeki erişilebilirlik çalışmalarına katkı
sağlayarak, müzelere engellilerin bireysel olarak ziyaretlerini yapabilme imkanını kazandırırken
destekleyici çözümler sunmayı hedefleyen bir çalışmadır. Proje kapsamındaki müzeler ve içerikleri
konusunda hazırlanacak bilgilendirme kitiyle engellilerin müze ziyaretlerinin kalitesinin artırılması,
Türkçe ve İngilizce dil seçeneği sunan bu bilgilendirme kiti ve müze içerikleri web sitesine yüklenmesi
planlanmaktadır. Ziyaretçi bilgi almak istediğinde, hem web sitesinden hem de eser hakkındaki
belirlenecek kodu cep telefonuna girerek bilgiye erişim sağlayabilecek. Ayrıca müzeler arasında
ücretsiz servis hizmeti verilerek engelli ulaşımı sağlanması da planlanmaktadır. Proje, her aşaması
geliştirilebilir ve parkura yeni eklenebilecek kurum ve müzelerle sürdürülebilir olma özelliğine sahiptir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM); işitme, görme,
zihinsel, ortopedik engelliler, down sendromlular, ruhsal – duygusal bozukluğu olanlar, otizmliler ile
ailelerine 24 merkezde 24 psikologla engelli ve ailelerine psikolojik destek hizmeti vermektedir.
İSEM’de engelli bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik
çalışmalar yürütülmektedir. Bireysel ve Grupla Danışmanlık çalışmalarıyla, engelli bireylerin ve
ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunmaktadır. Ailelerin, çocuklarına doğru ve
sağlıklı bir yaklaşım geliştirmeleri ve engellilik konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla
eğitim programları ve seminerler düzenlenmektedir. Psikolojik destek hizmetleriyle engelli bireylerin
ve ailelerinin toplumsal hayata katılımı sağlanmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik hizmetleri insan haklarını esas alan, katılımcı demokrasi
politikaları; aile politikaları; sağlık politikaları; eğitim politikaları; ulaşım politikaları ve istihdam
politikaları ve uluslararası sözleşmeler perspektifinde yürütmektedir.
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psiko Sosyal Servis bünyesinde Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik ve
Sosyal Danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti, özel eğitim
gereksinimi olan engelli bireylere ve ailelerine yönelik müdürlük bünyesinde verilen bir diğer hizmettir.
Aynı zamanda eğitim amaçlı başvuran engelli bireylerin ilk görüşmeleri ve değerlendirmeleri
yapılmakta, eğitim hizmetleri “Aile Eğitim Programı” ile desteklenmektedir. Uzman personel
tarafından engelli ve engelli yakınlarına yönelik; eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ulaşım, istihdam,
hukuki konularda rehberlik hizmetinin yanı sıra engellinin gereksinimi doğrultusunda ilgili kurumlara
yönlendirme, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve sahip oldukları haklar konusunda
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Engelli çocuklar ve aileleri, yapılan ön görüşmeler ve ilgili
raporlar doğrultusunda hazırlanan bir program çerçevesinde eğitim almaktadır. Okul Öncesi ve Okul
Dönemi Bireysel Eğitimleri Rehberlik Araştırma Raporları (RAM) doğrultusunda verilen eğitimler çocuk
ve gençlerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları göz önüne alınarak yeteneklerin geliştirilmesine ve
ailelerin beklentilerine yönelik hazırlanmaktadır.
Engelli çocukların ve yetişkinlerin sosyalleşmesini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek vermek
amacıyla müzik eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda engellilerden oluşan Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği koroları çalışmalarını sürdürmekte ve yıl içinde farklı zamanlarda özel günlerde konserler
vermektedir. Çocuk ve gençlerin psiko-motor ve bedensel gelişimlerine destek olmak amacıyla
hizmet merkezlerinde Boccia, Masa Tenisi, Step-Modern Dans, Aikido gibi spor kursları verilmektedir.

Türkiye Jokey Kulübü ile ortak program çerçevesinde engelli çocuklar için "atla terapi" eğitimleri
sunulmaktadır. Fiziksel engelli çocuklar için kaslarını kuvvetlendiren, denge koordinasyonlarını
geliştiren egzersizler, ruhsal engelli çocuklarda eksik olan duyularının tamamlanması ile birlikte
davranış bozukluklarını engellemek hedeflenmektedir.
Türkiye'nin ve İzmir'in doğal afetlere ilişkin risk altında bulunması nedeniyle deprem, yangın, sel gibi
doğal afetlerden engelli bireyleri koruyabilmek ve engelli yakınlarını afet anında nasıl davranılması
gerektiği konusunda bilgilendirme amacıyla temel afet eğitimi verilmektedir. Her yıl ekim ayında
başlayan eğitimler, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde
düzenlenmektedir.
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, özel donanıma sahip 6 adet engelli minibüsüyle
ortopedik engelli vatandaşların hastane, banka, eğitim kurumları vb. kamu kurumlarına ulaşımları için
engelli hizmet aracı sağlanmaktadır.
Engelli yurttaşların kullanımı amacıyla çeşitli cihazlar ve araçlar da sağlanmaktadır:
• 5 yılda bir kez akülü tekerlekli sandalye,
• İki yılda bir kez akü talebi,
• 3 yılda bir kez manuel tekerlekli sandalye,
• Bir kez hasta yatağı ve hasta önü yemek masası,
• Bir kez havalı yatak,
• Ayda 4 paket yetişkin hasta bezi,
• Görme engelli bastonu, pansuman desteği,
• Nakdi Yardım,
• Engelli Bireyler için 20 m³ ‘e kadar olan su kullanımında %50 indirim,
• Ücretsiz Erişilebilir Toplu Ulaşım Hizmeti
• Ücretsiz Yaz Spor Okulları
• Görme Engelliler Kent Rehberi
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ise engellilere yönelik hizmetler doğrudan bir daire başkanlığı
altında sunulmaktadır. Kurumsal yapılanma içinde Engelliler Dairesi Başkanlığı ve buna bağlı çalışan
Engelliler Mesleki Eğitim ve Spor Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü yer almaktadır.
Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri;
•
•
•
•

Engellilere yönelik üniversiteler, özel kuruluşlar, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarla
birlikte toplum temelli rehabilitasyon programları uygulamak,
Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin gereksinimlerini karşılamak üzere, her biri alanında
uzman ekip kurmak,
Engelli bireylerin sivil toplum kuruluşlarına ve diğer kurumlara eşit şekilde katılım
sağlayabileceği bir ortam oluşturmak,
Sosyal uyum güçlüğü çeken bireylerin, biyolojik, çevresel, aile okul vb. yerlerde kendilerinden
beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri için gereksinim duydukları eğitim rehabilitasyon
hizmetlerini kusursuz karşılamak. Ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçlere destek vermek,

•
•
•

•

Engelliliğin engellenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları (Yerel medya kuruluşları, toplu
taşıma araçlarında gösterilmek üzere video, film, kamu spotu vb. hazırlanması) yapmak,
Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek,
sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek,
engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlendirilmelerini sağlayıcı
konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek,
Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; şehirdeki spor
tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve
destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak şeklinde sıralanmaktadır.

Engellilere yönelik hizmetler büyükşehir ilçe belediyelerinin ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi
belediyelerin de görevleri arasındadır. Örneğin, Çorum Belediyesi’nde, Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nün görevleri arasında, engellilere gerekli destek ve yardımı sağlamak; engellilerin
hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek; belediye sınırları içinde yaşayan yaşlılar ve
engelliler için dinlenme evi ve/veya sosyal mekânların kurulması ve işletilmesi sayılmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi içinde yer alan ilçe belediyelerinden birisi olan Çankaya Belediyesi’nin
de engellilere yönelik hizmetleri bulunmaktadır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün engellilere
yönelik olarak engelli destek hizmetleri başlığı altında bazı hizmetler sunmaktadır. Görme Engelliler
Spor Kulübü bu hizmetlerden birisidir. Görme Engelliler Spor Kulübü engellilerin ruhsal ve bedensel
gelişimlerini sağlamak amacıyla Türkiye’de görme engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor
kulübü niteliğindedir.
Engelsiz Dershane, görme engelli öğrencilerin mevcut dershanelerden yararlanamamaları nedeniyle
lise destek ve üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla yürütülen Ücretsiz Engelsiz Dershane Projesi
kapsamında, Ankara'da bulunan ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Gazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitelerden katılan 150 gönüllü öğretmen kadrosuyla haftanın her günü kurslar vermektedir.
Çankaya Belediyesi’nin engellilere yönelik olarak 2009 yılından bu yana yeni inşa edilen tüm yaya yolu,
kaldırım, açık alan, belediye hizmet binaları ve spor alanları engelsiz tasarım ölçütleri gözetilerek
projelendirilip inşa edilmektedir. Çankaya ilçesindeki kamusal kullanımı olan bina yönetimleri
erişilebilirlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapmaları yönünde uyarılmaktadır. Engelsiz Eğitim
projesi kapsamında, ilçe sınırlarında bulunan okullara engelli rampası desteği sağlanmaktadır. İlk, orta
ve lise binalarında okul girişi rampası, engelli tuvaleti, asansör olup olmadığının analizi yapılmaktadır.
Belediye çalışanları ayrıca okullarda engelli tuvaleti ve asansör yapılabilecek alanın olup olmadığını da
tespit etmektedir.
Görme engelli vatandaşları, dünya klasikleri ve günümüz romanları gibi çeşitli konulardan oluşan
kitaplarla buluşturmak için Sesli Kütüphane kurulmuştur. Gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen
yaklaşık 100 kitabı dinlemek isteyenler kütüphaneyi ziyaret ederek bu hizmetten
faydalanabilmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerinden birisi olan Şişli Belediyesi’nde engellilere
yönelik hizmetler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sunulmaktadır. Bu Müdürlüğün
içinde yer alan birimler hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmaktadır. Engelli Hizmetleri Birimi, fırsat

eşitliğini, erişilebilirliği, cinsiyet eşitliğini gözeterek; kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve
bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde engelli vatandaşlar ile ilgili, ihtiyaç olan gerekli araç ve
donanımı sağlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, engelli vatandaşlar ve ailelerinin yaşamın içinde
olmalarını ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden tam ve etkin yararlanmalarını sağlayarak, engelli
vatandaşların karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikleri saptayıp çözüm önerileri geliştirmektedir. Engelli ve
ailelerine ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek ve eğitimler için gerekli koordinasyon ve
organizasyonlar düzenlenerek engelli çocukların kendi kimliklerini koruduğu ve haklarına da saygı
duyarak gelişim kapasitelerini arttıran çalışmalar yürütmektedir.

6.2. Altı AB Üye Devletinde Engelli Yetişkinler
Bulguların özeti
Engelli yetişkinlere yönelik sosyal yardım, bu çalışmadaki altı Üye Devlet dahil olmak üzere çoğu
ülkedeki çeşitli sektör ve yönetim seviyelerini bir araya getirmektedir. Mali ve kişisel yardımı
kapsamakla birlikte barınma, eğitim, mesleki eğitim ve düzenli işgücü piyasası veya daha korumalı
istihdam planlarına katılımı da içerebilir. Birden fazla tanı konulmuş, ciddi düzeyde engelliler için
ihtisaslaşmış kurumlar çözüm teşkil edebilir. Hizmet alanının karmaşıklığı göz önünde
bulundurulduğunda, belediyelerin engelli yetişkin yardımı konusundaki rolüne yönelik ortak bir
yaklaşımın bulunmaması şaşırtıcı değildir. Engelli yetişkinlere yönelik destek yetkisi Danimarka’da
tamamen, Birleşik Krallık’ta ise büyük ölçüde devredilmiş durumdayken Fransa, Almanya, İspanya ve
Bulgaristan’da büyük ölçüde, ademi merkeziyetçi devlet daireleri yoluyla sunulan, merkezi/bölgesel
karışımı bir sorumluluktur. Bulgaristan ve İspanya’da belediyeler, her zaman açık olmayan, daha az
role sahiptir; İspanya’da bu rollere Anayasa Mahkemesi’nde dava konusu olmuştur. Engelli desteğinin
diğer bir boyutu belediye planlama ve yapı kodları, diğer bir deyişle, engellilerin toplu taşıma ve
kamusal alanlara yeterli erişimiyle ilgilidir.
Engellilerin hakları, doğrudan veya AB sistemi yoluyla, ulusal mevzuatla bağlantılı çeşitli uluslararası
sözleşmelere tabidir. Birleşmiş Milletler tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde New York’ta kabul edilen
BM Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD) ve İhtiyari Protokolü bu konuda özel bir öneme sahiptir.
UNCRDP İspanya tarafından 2007 yılında, Danimarka ve Almanya tarafından 2009 yılında, Fransa
tarafından 2010 yılında ve Bulgaristan tarafından 2012 yılında onaylanmıştır. 2010 yılı Aralık ayında
Avrupa Birliği de Sözleşme’ye taraf haline gelmiş ve AB bu şekilde, engellilerin haklarına sahip çıkma
konusunda yaşadıkları zorlukları tanımış ve AB ile Üye Devletlerin birlikte hareket etme ihtiyacının
altını çizmiştir. Bu taahhüt, UNCRPD’ye dayanan 2010-2020 Avrupa Engelli Strateji’sine ve otobüs ile
şehirlerarası otobüs taşmacılığında yolcu haklarına ilişkin 181/2011 sayılı AB Tüzüğü gibi çeşitli sektöre
özgü düzenlemelere yansıtılmıştır.
Sözleşme, engellilerin, genellikle kurumsal bir yaklaşımı içeren, pasif sosyal yardım alıcılarından kişisel
belirleyiciler haline gelmelerini ve normal hayata katılıma yönelik engellerin kaldırılmasını destekleyen
bir paradigma değişikliğini yansıtmaktadır. Her Üye Devlet, uygulamada olmasa bile en azından yasa
ile böyle bir yaklaşımı benimsemiştir ve yönetmelik, hizmetler ve hizmet giriş noktalarını sorunsuz işler
hale getirmek için girişimlerde bulunulmaktadır. Bu bütünleşik yaklaşımın başarılı olması için hükümet
seviyeleri arasında net bir şekilde belirlenmiş sorumluluk paylaşımı ve fon akışı esastır ve altı Üye
Ülkenin çoğu geleneksel, izole desteği daha kişi odaklı bir yardım haline getirme konusunda yalnızca
kısmen başarılı olmuştur. Ülkeler arasındaki ortak bir özellik, ihtiyaca göre tasarlanmış hizmetler
sunmadan önce engellilik düzeyini değerlendirmeye yönelik ortak bir giriş noktasının uygulamaya
konulmasıdır.

Pek çok AB Üye Devletinde tanımların çeşitliliği, değişkenliği ve sınırlı mevcut bilgi yelpazesi nedeniyle
kurumsal ve topluluk temelli hizmet türleri ile standartlarının doğrudan ülke çapında karşılaştırmasının
yapılması zordur. Bununla birlikte, bazı toplum temelli hizmetler AB çapında bulunabilirken bazıları
yalnızca sınırlı sayıda Üye Ülkede mevcuttur. Örneğin; evde sağlık hizmetleri, yatılı bakım ve gündüz
bakımevleri 28 AB Üye Devletinin tamamında mevcuttur. Danışman ve hizmet alıcının eşit statüde
olduğu, uzman olmayan kişiler tarafından sunulan akran desteği ve danışmanlık ile bağımsızlık ve
özgüven kazanımı konusunda deneyim paylaşımı ve yardım sağlama daha az yaygın hizmet türleri
arasındadır. Bu tür hizmetler Almanya, Fransa ve İspanya dahil 16 AB Üye Devletinde bulunmakta ve
ortak hizmet giriş noktaları yoluyla sağlanmaktadır.
Bu çalışmadaki altı ülkenin tamamı STKlar, hayır kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği
yapmakta ve onlardan engelli yetişkin desteği almaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği, kar amacı
gütmeyen örgütler tarafından yönetilen yüksek düzeyde ihtisaslaşmış rehabilitasyon merkezlerinden,
İspanya’da işgücü piyasası danışmanlığı sunan özel şirketlere sosyal konut sağlayan özel mülk
sahiplerine kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Ulusal engelli dernekleri aynı zamanda bu
çalışmadaki altı ülkenin tamamında yerel hizmet sunum performansına yönelik resmi politika
forumlarına ve yerel performans gözetimine de katılmaktadır.
Mali kriz ve müteakip bütçe kesintileri, genelikle oldukça pahalı olan engelli desteği üzerinde olumsuz
bir etki yaratmıştır ve özellikle Birleşik Krallık, İspanya ve Bulgaristan’daki engelli hizmetlerini
zayıflatmış gibi görünmektedir. Bulgarisan geleneksel “kurumsallaşma” yaklaşımını terk etmediği için
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de sorgulanmıştır. Danimarka’da belediyeler geçmişte oldukça
sınırlı bütçelere sahip yasal hakları ve hizmet sunumlarını birbirinden ayırmaya çalışmaktadır ve
hizmetin karmaşıklığı da 2007 yılındaki yerel yönetim reformu sonrası pek çok belediyenin teknik
kapasitesinin sınırlarında olduğunu göstermiştir.

6.2.1. Danimarka
Danimarka’nın engelli yetişkin desteği dört ana ilke üzerine kuruludur; bunlar, fırsat eşitliği hakkı, engel
tazmin hakkı, hizmetlere eşit erişime yönelik sektöre dayalı sorumluluk ve toplu finansman
sorumluluğudur. Bu ilkeler çeşitli sektör yasalarına yerleştirilmiştir ve Danimarka’nın 2009 yılında
imzacı taraf olduğu Engelli Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ile örtüşmektedir.
Çocuk ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli hedeflerini kendi görev alanlarının kapsamına alması
gereken diğer Hükümet bakanlıklarına karşı, engelli desteğinin sektörler arasında kolaylaştırılması
dahil engellilere yönelik politika ve koordinasyona ilişkin genel sorumluluğa sahiptir. Örneğin; Çalışma
Bakanlığı engellilerin istihdamına yönelik politikalardan, Eğitim Bakanlığı okullarda ve yaygın eğitimde
özel desteğe ilişkin politikalardan, Ulaştırma, Yapı ve Konut Bakanlığı ise kamu binalarında
erişilebilirliğin teşvik edilmesinden sorumludur. Danimarkalı belediyeler engellilikle ilişkili tüm
düzenlemelerin temel uygulayıcılarıdır.
Sosyal Hizmetler Kanunu (2015) engellilere yönelik sosyal desteğin temel yasal çerçevesini
oluşturmakta ve yardımın kalıcı fiziksel veya zihinsel işlev bozukluğu olan kişilere verilmesi kuralını
ortaya koymaktadır. Sosyal hizmetler, azalan fiziksel veya zihinsel işlevin gerekli kıldığı ihtiyaçları
tazmin etmek için sağlanmakta ve bireyin sosyal ve kişisel işlev seviyesi ile potansiyel gelişimini
iyileştirmektedir.
Belediyelerin rolü
Genel olarak, Danimarka refah devleti tamamen yetkisini devretmiştir ve yüksek derecede yetki ve
mali özerkliğe sahip olup çoğu belediyenin kendi gelirleri ile finanse edilen (özellikle kişisel gelir vergisi)

belediyeler tarafından yönetilmektedir. Bu doğrultuda, Danimarkalı belediyeler bireysel ihtiyaç
değerlendirmelerine dayalı olarak engelli vatandaşlara destek sağlamakta ve bu hizmetleri finanse
etmektedir. Her belediye, bu hizmetlerin kapsamına hizmet seviyesi ve içeriği ile destek ölçüsüne karar
vermektedir. Nihai olarak, sunulan engelli hizmetlerinin seviye ve kapsamını bireysel değerlendirme
belirleyecektir ancak yerel halk bu tür bir karar hakkında, sosyal yardıma ilişkin Ulusal Temyiz Kurulu’na
şikayette bulunabilmektedir.
Fiziksel ve zihinsel engelli yetişkinlere yönelik desteğin kapsamı ve seviyesi oldukça geniştir ve her
durumda belediye, genellikle dış uzman desteğiyle yapılan, bireysel değerlendirmeye dayanarak
desteğini oluşturmaktadır. Bu değerlendirme temelinde, verilen destek; ekipman sağlama, kişisel
yardım ve uygun konuttan, birden fazla teşhis konulan vatandaşlara sunulan, kurumsal gündüz bakım
desteği ve yüksek derecede ihtisaslaşmış personele sahip korumalı kurumlarda sürekli konaklama gibi
çok daha fazla ihtisaslaşmış desteklere kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bunlardan ikincisi
oldukça pahalı olup sıklıkla siyasi tartışmalara maruz kalmaktadır. Engelli yetişkinler aynı zamanda,
sürekli engellilik aylığı veya alternatif olarak, çalışma saatinin daha az olduğu düzenli bir işte ya da
belediye ihtisas istihdam planınında yarı zamanlı çalışmaya yönelik destek de alabilirler.
Hizmet alımı
Ciddi derecede engelli yetişkinlere süreli veya süresiz barınma olanağı sunan gündüz bakımevleri veya
kurumları gibi daha ihtisaslaşmış hizmetlerin bazıları belediye tarafından genellikle kar amacı
gütmeyen kuruluşlardan oluşan özel işletilen kurumlardan sağlanmaktadır. Son yıllarda, bu tür hizmet
alımları, diğerlerinin yanı sıra Danimarkalı Belediyeler Birliği’nden danışmanlık desteği alınarak
belediyelerin kendi meclisleri tarafından giderek daha fazla denetime tabi tutulmaktadır. Bu,
diğerlerinin yanı sıra şeffaflık eksikliği ve belediyeler arası daha fazla işbirliği ihtiyacı nedeniyle kontrol
edilmesi zor maliyet artışları ve maliyet tasarrufu potansiyelinin her zaman kullanılmadığının
görüldüğü bir alandır. Bazen kurumsal destek aşırı seviyededir; örneğin, sürekli kurumsal desteğin
yerini gündüz bakımevi desteği veya daha geçici yaklaşımlar alabilir ancak hizmet alıcılar bu tür
değişikliklere sıklıkla karşı çıkmaktadır.
Bazı durumlarda, bölgesel makamlar da ihtisas kurumlarını işletebilir ve bu kurumları finanse etmeye
devam etmesi gereken bir belediye adına destek sağlayabilir. Bu tür düzenlemeler, temel olarak,
ihtisaslaşmış sosyal desteğin tamamının iller tarafından idare edildiği 2007 öncesi eski yerel yönetim
yapısından kalmadır. Bölgesel ihtisaslaşmış sosyal hizmetler, anlaşma yoluyla olmasa da bir nebze
siyasi destek alan Bölgelerin kaldırılması yoluyla en sonunda tamamen belediyelerin kontrolü altına
girebilir.
Katılım ve hesap verebilirlik önlemleri
Görüşleri ve belediye kararlarına olan itirazları desteklemeye yönelik bireysel haklar dışında bu Yasa
ile bir dizi katılım ve hesap verebilirlik önlemleri de tanımlanmıştır. Bunlar arasında aşağıdakiler
bulunmaktadır:
Belediye Engelli Meclisi: Sosyal Konularda Yasal Koruma ve İdare Kanunu’na (2012) göre her belediye,
belediye engelli meclisinden destek almak zorundadır. Meclis, yerel seçim dönemi uyarınca seçilmekte
ve 3 ila 7 üyenin yerel engelli dernekleri, 3 ila 7 üyenin ise belediye meclis üyeleri tarafından
görevlendirilen 6 ila 14 üyeden oluşmaktadır. Belediye engelli meclisi, ilgili tüm politika konularında
belediyeye tavsiyede bulunma yetkisine sahiptir.

Sosyal Denetim Makamı: Diğer hesap verebilirlik önlemleri arasında, diğerlerinin yanı sıra verilen
sosyal desteğin teknik kalitesini onaylama ve denetleme ve sosyal destek standartlarının sürdürülmesi
ile gelişmesini sağlamak amacıyla ihtisas kurumları ile ayrı ayrı diyaloga girme sorumluluğuna sahiptir.
Toplumsal Denetim Kanunu’na (2013) göre beş bölgesel sosyal denetim makamının yetki ve
sekreteryası, Kanun tarafından belirtildiği gibi bölgedeki belediye meclislerinden birine verilmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu Denetçisi, yerel yönetimin idari uygulamalarının denetimini
gerçekleştirir ve Danimarka Parlementosu’na karşı sorumludur. Bu yetki, hizmet alıcıların kötüye
kullanma davranışı sergilemeleri halinde zorlayıcı önlemler uygulama fırsatı bulunan ihtisas
kurumlarının izlenmesini de içerir.

6.2.2. Birleşik Krallık
Engelli yetişkinlere yönelik sosyal destek, aynı zamanda ilgili diğer makam ve hizmet sağlayıcıları ile
desteği koordine etme konusunda kilit bir role de sahip olan Birleşik Krallık yerel meclislerinin zorunlu
bir sorumluluğudur. Yerel idarelerin sorumluluklarının düzenleyici çerçevesi diğer AB üye devletlerinde
olduğu kadar karmaşıktır ve Sağlık ve Sosyal Bakım Daire Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.
Özellikle, yerel yönetim sorumluluklarına ilişkin düzenleyici çerçeve, Bakım Kanunu (2014) ile ortaya
konulurken ek düzenlemeler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
Bilgiye Erişim: Yerel yönetim, yararlanacak herkese açık olan erişilebilir bir bilgi ve tavsiye hizmetinin
olmasını sağlamalıdır. Yerel yönetim, Sağlık ve Sosyal Bakım Kanunu (2012) hükümleri uyarınca Sağlık
ve Sosyal Bakım Bilgi Standartları Kurulu tarafından yayımlanan bilgi standartlarını göz önünde
bulundurmalıdır. Engellilik Ayrımcılığı Kanunu (2005) da kamu organlarına, engellilerin hizmetlerine
(bilgi sağlanması dahil) genel olarak eşit erişime sahip olmasını sağlama sorumluluğunu getirmektedir.
Günlük yaşam yardımı: Bakım Kanunu tarafından ortaya konan yetişkin topluluk bakım mevzuatı ve
rehberi, günlük yaşamdaki ihtiyaçların değerlendirilmesi ve karşılanmasına yönelik bir çerçeve
oluşturmaktadır. Bakım Kanunu, hizmet sunumu odaklı olan ve hizmet alıcı odaklı olmaktan ziyade
kısmen “izole” olan önceki mevzuattan ayrılmaktadır. İhtiyaç değerlendirmesi artık kişi odaklı olmalı
ve toplu hizmet sunumunu14 belirlemeye yönelik ortak bir uygunluk kriterleri çerçevesinde konut,
sağlık ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurmalıdır.
Doğrudan ödemeler: Doğrudan ödeme rehberinde, destek için uygun ihtiyaçlara sahip engelli
vatandaşlara, sunulan hizmetlere alternatif olarak doğrudan ödeme yapılabileceği ve bu ödemeleri
kendilerinin yönetebileceği belirtilmektedir. Buna, uzun süreli sağlık bozukluğu veya engellilikle
bağlantılı ekstra masrafları karşılamaya yönelik Kişisel Bağımsızlık Ödemesi (KBÖ) veya daha kalıcı aylık
planları dahil olabilir.
Konut: Britanya’daki yerel yönetimler, engelli sakinlerin uygun konutu elde edebilme becerisini
belirleyebilecek bir dizi faaliyetten sorumludur:
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Danimarka sosyal yardımı, sözde bir BPA yaklaşımının uygulamaya konulmasıyla tam anlamıyla “vatandaş
öncelikli yardıma” dönüşen benzer bir yol izlemektedir.

•
•
•
•
•

Konut piyasasında konut kiralamaya veya almaya gücü yetmeyenlere yönelik doğrudan sosyal
konut sağlama ve tahsisi
Satılık dahil, tüm kullanım koşullarında erişilebilir ve uyarlanabilir evlere yönelik yerel gereklilikleri
belirlemeye ilişkin stratejik konut politikasının belirlenmesi
Geliştiricilerin yeterli sayıda erişilebilir ve uyarlanabilir evler sunmasını sağlamak için yeni
geliştiricilere yönelik planlama politikasının uygulamaya konulması
Evlerini erişilebilir ve ihtiyaçlarına uygun hale getirebilmek için engellilerin kullanabilecekleri
hibelerin uygulanması ve
Hem sosyal olarak kiralanan hem de özel olarak kiralanan konutlardaki kiracılıklarını
sürdürebilmeleri için engellilere destek sağlanması.

Yerel yetki trendleri
Engelli yetişkinlere yönelik yerel desteğin finansmanı, merkezi hükümet (nakdi yardımlar), Ulusal
Sağlık Servisi (bu alanda Sürekli Sağlık Programı’nın masraflarını karşılayan) ve yerel meclisler arasında
paylaşılmaktadır. 2010 yılından beri meclis vergileri yükseltilirken (gayrimenkul vergisi) yerel
yönetimlere genel merkezi yönetim hibe aktarımları neredeyse %60 azaltılmıştır. Ek olarak, 2014
yılında Bakım Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren bağlı sektör hibeleri olarak daha fazla
merkezi yönetim transferi tahsis edildikçe yerel idare sosyal desteğine yönelik takdir yetkisi azalırken
değerlendirme, ulusal asgari uygunluk kriterleri ve ek kanuni görevler meclislerde daha tutarlı ve
tartışmaya açık bir şekilde daha kaliteli ve verimli sosyal bakım hizmeti sunmaya yönelik bir merkezi
yönetim vizyonunu teşvik etmektedir. Bununla birlikte politika ile finansman arasındaki artan
dengesizlik Yerel Yönetim Birliği ve STKlar tarafından eleştirilmektedir.
Hizmet alımı
Engelli yetişkinlere yönelik yerel idare desteği, hayır kurumları dahil pek çok dış hizmet sağlayıcıları ile
işbirliğine dayanmaktadır. Konut planları, yerel idarelerin hem kurum içi hem de dışarıdan hizmet
sunumunu uyguladığı bir alandır. Bazı yerel idareler; Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı’nın
desteklediği bakanlıktan bağımsız yeni bir kamu kurumu olan Homes England tarafından belirlenen,
ihtiyaca göre tahsis edilen ve belirli kira seviyelerinde kiraya verilen sosyal kiralanan konutlar sunan
mülk sahipleridir. Bu hizmet genellikle meclis konutu olarak adlandırılmakta ve az sayıda bazı
durumlarda bu sorumluluk alt yükleniciye devredilebilse bile genellikle yerel idarenin kendisi
tarafından yönetilmekte ve sürdürülmektedir.
Bununla birlikte, meclis konutlarının sunulması genel bir zorunluluk değildir ve pek çok yerel idare
bunu sunmamaktadır. Bu meclislerde Homes England tarafından düzenlenen kira seviyelerinde benzer
miktarda konut mevcuttur ancak hakim sosyal mülk sahibi, genellikle hayırsever Konut Dernekleri olan
Özel Kayıtlı bir Sağlayıcı (İngiltere) veya Kayıtlı bir Sosyal Mülk Sahibi (İskoçya veya Galler) olacaktır.

6.2.3. Fransa
Engelli yetişkinlere yönelik destek dahil sosyal destek her ilin Genel Meclisi’ne verilen bir yetkidir.
Temel mevzuata Engelli Bireylerin Eşit Hak ve Fırsatları, Katılım ve Vatandaşlık Kanunu (2005) (Loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées) dahildir. Bu yasa ile; ulusal dayanışma ve engellilerin normal sosyal

yaşama daha eksiksiz biçimde katılma ve daha kişiselleştirilmiş yardımdan faydalanma ilkesine
dayanarak mevcut önlemlerin güçlendirilmesi ve yenilerinin getirilmesi yoluyla, sırasıyla engellilere ve
sosyal ve tıbbi kurumlara ilişkin 1975 tarihli iki yasada değişiklik yapılmıştır. Yasaların birleşik
hükümleri, Sosyal Eylem ve Aile Kodu’nda kodifiye edilmiştir (Code de l'action sociale et des familles,
Version consolidée au 24 mai 2019).
İllerin rolü ve yapısı
2005 Kanunu’na göre, engellilere eşit hak ve fırsat, katılım ve vatandaşlık sağlamak için İl Genel
Meclisi’nin Engellilerin Hak ve Özerkliği Komitesi’ni (commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, CDAPH) kurması gereklidir. Komite; Genel Meclis, Devlet servisleri ve kamu
kurumları, sosyal yardım kuruluşları (Caisse d’Allocations Maladie or CAF, Caisse Primaire l’Assurance
Maladie veya CPAM vb.), ticaret birlikleri, aile ve öğrenci dernekleri temsilcileri, ilgili dernekler
tarafından görevlendirilen engelli kişi ve bu kişilerin ailelerinin temsilcileri ve engellilere yönelik İl
Danışma Kurulu’ndan bir adet üyeden oluşur.
CDAPH, yardım ve faydalara ilişkin tüm kararları bağımsız olarak alır. CDAPH aşağıdakilerden
sorumludur:
• Engellileri yönlendirilmek ve akademik, mesleki ve sosyal entegrasyonlarını sağlamak için en iyi
önlemlere karar vermek.
• Engelli yetişkinlerin eğitim, öğrenim, rehabilitasyon ve barınmasına katkıda bulunan kurum veya
hizmetleri belirlemek ve aynı zamanda ihtisaslaşmış barınma merkezlerinde kalan altmış yaş üstü
engellilerin ihtiyaç duyduğu desteğe karar vermek.
• Engellilik kartlarını tahsis etmek
• Engelli yetişkinlere, engellilik tazminatı ödeneklerinin yanı sıra engellilik ödenekleri tahsis etmek
• Engelli çalışanların statüsünü onaylamak.
CDAPH aynı zamanda, günlük yaşamdaki masraflarla başa çıkabilmeleri için engellilere asgari bir gelirin
sağlanmasına yönelik engellilik ödeneklerinden daha kalıcı mali ve kurumsal desteğe kadar değişkenlik
gösterebilecek, engelli yetişkinlere yönelik mali desteğin bileşim ve seviyesine de karar verir.
Gerçek ihtiyaç değerlendirmesi ve hizmet sunumu, aynı zamanda CDAPH’ye sekreterya hizmeti de
sunan İl Engelliler Evi (maison départementale des personnes handicapées, MDPH) tarafından
yönetilmektedir.
MDPH özünde, engellilerin bilgi, yardım ve özel destek alabilmelerine yönelik bir tek durak hizmet giriş
noktasıdır. Destek; Genel Meclis, Devlet servisleri, aile ve sigorta yardım kuruluşları ve engellilerle
çalışan derneklerin temsilcilerini temsil eden çok disiplinli ekipler tarafından karşılıklı olarak
uyarlanmaktadır. Tıbbi ve sosyal uzmanlardan (doktorlar, hemşireler, sosyal çalışanlar, mesleki
terapistler, psikologlar vb.) oluşan bu ekipler her bireyin ihtiyaçlarını hayat planlarına dayanarak
değerlendirir ve eğitim geçmişi ve işe erişimleri gibi etkenleri dikkate alarak kişisel bir engellilik
tazminat planı tavsiye eder. MDPH aynı zamanda sağlık ve tıbbi-sosyal kurumlar arasında işbirliğinden
de sorumludur ve engellilerin işgücüne entegre edilmesine yardımcı olmak için danışmanlar
görevlendirir.

6.2.4. Almanya
Engelli yetişkinlere desteğe yönelik düzenleyici çerçeve Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın
sorumluluğu altındadır. Engellilere hak ve fayda sağlanmasına yönelik temel mevzuat Sosyal Yardım
Kodu’nun Sosyal Kodu’nun IX. Kitabı’nın 1. Bölümü’nü (2001) (Neuntes Buch des Sozialgesetzbuches)
ve Federal Katılım Kanunu’nu (2016) (Bundesteilhabegesetz) kapsar. Alman Anayasası fiziksel veya
zihinsel engelliliğe dayanan ayrımcılığı temel olarak yasaklarken Sosyal Yardım Kodu ve Katılım
Kanunu, yalnızca yardımdan ziyade eşit fırsat ve katılım fikrine dayanır. Engelliliğin etkilerinin mümkün
olduğunca üstesinden gelmeye ve engellilerin özellikle işgücü piyasası ve topluluk yaşamı olmak üzere
toplumun her alanına katılımını sağlamaya yönelik yardım sağlamaya odaklanırlar. Almanya, 2010
yılında, Federal Katılım Kanunu’nun şekillendirilmesinde bir etken olan BM Engelli Hakları
Sözleşmesi’ne imzacı olmuştur.
Federal, Devlet ve yerel uygulama yapıları
Engelli yetişkinlere desteğin yönetimi temel olarak, tek aşamalı sistem altında bir veya birden fazla
belediye ya da belediye bürosunu kapsayan il düzeyindeki devlet ajanslarına verilen bir devlet işlevidir.
Çerçeve ve idari yapı, Alman yardım desteğinde güçlü bir geleneksel role sahip olan kilise temelli hayır
kurumları dahil birden fazla aktör ve hizmet sağlayıcı ile oldukça karmaşıktır. Son yıllarda reformlar
yapılmakla birlikte bu reformlar hala eleştirilere maruz kalmaktadır15. Federal Katılım Kanunu daha
sorunsuz işler biçimde düzenlenmiş usuller getirip rehabilitasyon hizmet sağlayıcılarına engelli
desteğini hedefleyen uygulamalara yönelik tek durak giriş noktaları olarak hizmet etme yetkisi verirken
Sosyal Yardım Kodu, daha vatandaş odaklı bir yaklaşım getirmiştir. Eskiden, farklı hizmet
sağlayıcılardan hizmet almaya ihtiyaç duyan engelliler uzun gecikmeler, hangi ajansın sorumlu
olduğuna ilişkin uyuşmazlıklar ve gereksiz tekrar değerlendirmeleri ile karşı karşıya kalmaktaydı. Tek
durak yaklaşımı “doğru” ajansa başvuru yapmaya ilişkin kaygıları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda tüm hizmet sağlayıcıları; başvuru sahipleri, işveren ve diğer hizmet sağlayıcılarına,
diğerlerinin yanı sıra, fayda ve hizmetler ve bunları kişisel bütçe yoluyla alabilme seçeneğine ilişkin
erişilebilir bilgi sunan irtibat noktaları belirlemelidir.
Buna göre, bir dizi hizmete başvuru yapmak için yalnızca tek bir başvuru gereklidir ve farklı hizmet
sağlayıcılar arasında tekbiçim bir usul ve işbirliğinin olması zorunludur. Federal Katılım Kanunu ile aynı
zamanda bağımsız sağlayıcılar tarafından işletilen, federasyon tarafından finanse edilen ve çoğunlukla
mevcut yapı ve hizmetlere dayanan danışmanlık merkezleri de kurulmuştur. Danışmanlık merkezleri
engellilere, hakları ve işgücü piyasasına girmeleri konusunda tavsiyeler vermekte ve engellilere akran
danışmanlığı sunulmasını vurgulamaktadır.
Vizite ve sevk
Engelli yardımına erişim, vatandaşların bireysel olarak değerlendirilmesi ve ihtiyaç değerlendirmesi ile
engellilik seviyesinin derecelendirilmesi ile başlar. Bu, ilçe temelli Emeklilik ve Yardım Bürosu’nun
(Versorgungsamt) sorumluluğudur. Buna ek olarak, Entegrasyon Bürosu (Integrationsamt) ve ademi
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Çözüme kavuşmamış iyileştirme alanları arasında, özellikle de, kendi kaderini belirleme pahasına yardımların
zaman zaman alıcılar arasında “toplandığı”, engellilerin kendi kaderini belirlemesine ilişkin düzenlemeler
mevcuttur.

merkeziyetçi Federal İstihdam Ofisi (Bundesagentur für Arbeit) işgücü piyasası ile bağlantılı
hizmetlerden sorumludur.
Yardım ödemeleri veya “dezavantaj tazminatı” (Nachteilsausgleich) engellilik seviyesine göre
değişkenlik göstermektedir. Buna aşağıdakiler dahil olabilir;
• Özel tıbbi bakım
• İş arama konusunda yardım veya işten kovulmaya karşı koruma
• Ev yardımcısı
• Çocuk bakım masraflarına destek
• Otobüs ve trenle ücretsiz seyahat
• Erken emekli aylığı
• Vergi indirimleri
Genel danışmanlık merkezleri dışında, aşağıdakileri kapsayan bir dizi hizmet ve ihtisas kurumu yoluyla
daha fazla destek sağlanmaktadır:
• Özel mesleki okullar; örneğin, işitme engelli öğrencilere yönelik okullar
• Görme ve işitme engellilere yönelik mesleki çıraklık
• İstihdam entegrasyonu desteği
• Ciddi derecede engellilere yönelik özel istihdam koruması
• Engellilere yönelik bakım ve barınma hibeleri
• Engellilere yönelik çalıştaylar
• Ulaşım hizmetleri
Bu kurum ve hizmetler çoğunlukla özel hayır kurumları ve Katolik hayır kurumu Caritas ile Diakonisches
Werk’in Alman kolları gibi kilise temelli dernekler, özdestek grupları ve aile dernekleri tarafından, özel
bir hizmet mevcut olmadığında ise devlet veya yerel idare tarafından yönetilen hizmet sağlayıcıları
tarafından sunulmaktadır.

6.2.5. Bulgaristan
Bulgaristan, engelli vatandaş desteğini uluslararası standartlara uygun bir şekilde modernize etmek ve
istikrarlı ve yeterli finansman ve aynı öneme sahip ihtiyaçları dengeleyememe gibi sosyal sistemdeki
köklü yetersizliklerin üstesinden gelmek için yıllar boyu uğraşı vermiştir. Her ne kadar Bulgaristan 2012
yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne imzacı taraf olsa da mevzuatı hala Sözleşme’nin felsefesinden
uzaktır ve engelliler hala sosyal yardım planlarına/yardımlarına ihtiyaç duyan yetersiz kişiler olarak
görülmektedir. Topluluk temelli hizmetlere erişim muhtemel tüm hastalara sunulmamakta ve sunulan
bakımın kalitesi genellikle düşüktür. Zihinsel engelli ve psikososyal sorunları olan kişiler genellikle yasal
haklarından mahrum bırakılmakta ve vesayet altına alınmaktadır. Engellilere (özellikle de zihinsel ve
psikososyal engelleri olanlar) açık işgücü piyasasında gerçek mesleki eğitim ve istihdam fırsatları
sunulmamaktadır16.
Ayrımcılıktan Koruma Kanunu (Madde 4) ve Engellilerin Entegrasyonu Kanunu’nda (Madde 7)
ayrımcılık yapılmaması garanti altına alınmaktadır. Topluma tam ve etkin katılım ve dahil olma,
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Bkz. örn. BM Engelli Hakları Sözleşmesi altında Bulgaristan’daki Engelli haklarına ilişkin Alternatif Rapor,
Bulgarian Helsinki Komitesi, 2017.

erişilebilirlik ve eşitlik ilkeleri de Engellilerin Entegrasyonu Kanunu ile kısmen düzenlenmektedir.
Bulgaristan da Engellilere yönelik Ulusal Strateji (2016-2020) ve ilgili Eylem Planları dahil bir dizi
stratejik belgeyi kabul etmiştir.
Yerel Yönetim ve Yerel İdare Kanunu’nun kendi başına, kanunda düzenlendiği gibi yerel yönetimlere
sağlık hizmeti ve sosyal destek sunmaya yönelik yetkiler verildiğinin belirtilmesi dışında engelli hizmeti
işlevlerine ilişkin fazla bilgi sağlamamaktadır.
Ulusal seviyede, Bakanlar Kurulu altındaki Engellilerin Entegrasyonuna yönelik Ulusal Meclis; Çalışma
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bölge valileri, Ulusal Belediyeler Birliği, ulusal engelli dernekleri ve
işveren ve işçi kuruluşları ile işbirliği halinde politika oluşturma sürecini yönlendirmektedir.
Uygulama yapısı
Engelli çocuk ve yetişkinlere ve ailelerine kurumsal ve topluluk temelli sosyal hizmet ve sosyal yardım
sağlanması dahil politika uygulama Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.
Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı altındaki merkezi Sosyal Yardım Ajansı, bölgesel düzeyde ve
belediye düzeyinde ademi merkeziyetçi Sosyal Yardım Daireleri ve İstihdam Daireleri’ne teknik destek
sunmaktadır.
Ademi merkeziyetçi bu devlet ajansları ve belediyeler arasında paylaşılan hizmet sunum rolü tamamen
açık değildir ancak Sosyal Yardım Daireleri ve İstihdam Daireleri sosyal mali yardım sunulması ve ilgili
sosyal hizmetlere sevk etme konusunda birinci derecede sorumlu aktörlerken, belediye, uzmanlardan
oluşan bir ekip tarafından destekli şekilde, engellilerin bağımsız olarak yaşadığı korumalı evler gibi
ihtisaslaşmış kurumlara ödeme yapılmasından sorumlu gibi görünmektedir. Hizmet sunanlar genellikle
Sosyal Yardım Ajansı tarafından lisanslanan hayır kurumları olmaktadır ve bu tür durumlarda belediye
masrafları, kullanıcı ödemesi ve merkezi yönetim geri ödemeleri yoluyla kısmen karşılanmaktadır.
Belediye başkanları aynı zamanda vesayet meclislerinin ve engellilere vasi atanmasından sorumludur.
Bölge valileri ve belediye başkanları, Sosyal Yardım Kanunu’nun Uygulanmasına yönelik Yönetmelik
uyarınca, hem kurumsal hem de topluluk temelli hizmetlere olan ihtiyaç ve bunların mevcudiyeti
temelinde yapılan bir ön değerlendirmeye dayanarak engellilere yönelik beş yıllık yerel stratejiler ve
destek ve hizmet planları geliştirmek zorundadırlar. Bölgesel stratejiye göre belediye başkanı, belediye
meclisi tarafından kabul edilecek sosyal hizmet geliştirme belediye stratejisini ayrıntılarıyla sunar.
Belediye stratejilerinin içeriği, bölgesel stratejinin aynısıdır. Belediye meclisi, belediye stratejisini
uygulamaya koymak için Sosyal Yardım Dairesi ile istişare halinde ilgili bütçeler ve kadroyla sosyal
hizmet sunumuna yönelik yıllık bir eylem planı kabul eder. Plan kabul edildiğinde Sosyal Yardım
Ajansı’na sunulur.
Engellilerin Entegrasyonu Kanunu ve Bölgesel Kalkınma Kanunu engelliler tarafından erişilebilir binalar
ve yaşam ortamları sağlamakta ve kamu binaları dahil erişilebilir yapı kodlarının tasarımını
düzenlemektedir. Belediyeler için bu, engelliler tarafından erişilebilir kent alanlarının inşası ve
düzenlenmesi ve erişilebilir anaokulu, okul ve toplu veya özel ulaşım sağlanması anlamına gelmektedir.
Uygulama
Ulusal Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu, engelliler tarafından yapılan şikayetleri alma, soruşturma
ve bağlayıcı kurallar çıkarma yetkisine sahiptir. Aynı zamanda, kendi inisiyatifine dayanarak anket

düzenleme yetkisine de sahiptir. Para cezaları ve zorunlu idari önlemler uygulayabilir. Kamu Denetçiliği
Kurumu, vatandaşların hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde müdahale etme yetkilerine sahiptir.
Ulusal Yapı Denetim Dairesi, mimari çevrenin erişilebilirliğine yönelik denetleme organıdır. Bununla
birlikte bu kanun, erişilebilirliğe ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyen devlet ve belediye
organlarına yönelik herhangi bir yaptırım getirmemektedir.

6.2.6. İspanya
Ülkede, engellilik hizmetleri dahil, ulusal düzey altındaki yönetimlerin çalışıp araç sunabileceği Genel
bir Sosyal Hizmet Kanunu olmadığından İspanya’da belediye sosyal hizmetlerini açıklamak ve
değerlendirmek zordur. Yeni anayasanın kabulünden sonra her Özerk Bölge uzun yıllar boyunca kendi
sosyal hizmet sistemini belirlemek için çalışmış ve ancak 2006 yılına gelindiğinde engellilere yönelik
Kişisel Bağımsızlık ve Bakımın Teşvik Edilmesine ilişkin Yasa’nın (2006) onaylanması ile ulusal bir
çerçeve ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla birlikte, Yerel Yönetimin Rasyonelleştirilmesi ve
Sürdürülebilirliğine ilişkin Yasa’nın (2013) geçmesiyle birlikte belediye sosyal hizmetlerinin olumsuz
etkisi, Anayasa Mahkemesi’nde hala tartışılan şekilde azaltılmıştır.
Engelli yetişkinlere yönelik mevcut yasal çerçeveye ilişkin olarak İspanya 2007 yılında BM Engelli
Hakları Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Buna ek olarak, engellileri destekleme ve korumaya yönelik çeşitli
kanunlar kabul edilmiştir. Bunlar arasında Engellilerin Sosyal Entegrasyonu Kanunu (1982), Ayrımcılık
Gözetmeme Kanunu (2003) ve Eşit Fırsatlar Kanunu (2007) bulunmaktadır.
Genel olarak, gözlemciler; zaman zaman eşgüdümsüz, fazla genel ve düzenleyici gelişim içermeyen,
zaman zaman ise uygulamaya konulmasını garanti altına almak için gereken yeterli insan kaynağı ve
mali kaynaklar tarafından desteklenmeyen önemli sayıda kural olmasının sorun teşkil ettiğini ifade
etmişlerdir. Son ekonomik krizin neden olduğu, kamu sektöründeki mali kısıtlamalar ve bütçe
kesintileri sosyal sektörü ve sağlık sektörünü ciddi biçimde etkileyerek “uygun desteği” alma hakkı
dahil CRPD tarafından belirlenen temel hakların riske atıldığı durumlar ortaya çıkarmaktadır.17 Kronik
hastalığı olan kişilerin istihdam edilmesini özel olarak hedefleyen herhangi bir yasal çerçeve
bulunmamaktadır. Bu tür önlemler, daha geniş olan engellilere yönelik mevzuat tarafından
kapsanmaktadır.
Sağlık, Tüketici İlişkileri ve Sosyal Yardım Bakanlığı engellilerin haklarını korumaktan sorumludur.
Bakanlık yapısı, ilgili üç Müdürlüğü kapsamaktadır: Eşit Haklar Genel Müdürlüğü, Aile ve Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Engellilik Genel Müdürlüğü. Bunların tamamı; Engellilik Bilgi Hizmeti,
fiziksel engel İyileştirme Merkezleri ve engellilere yönelik Bakım merkezleri dahil ademi merkeziyetçi
hizmetler sunmaktadır.
Ulusal engellilik yardımı; Sağlık, Tüketici İlişkileri ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın öncülük yaptığı çok
yıllık engellilik eylem planları ile daha ileri seviyeye çıkarılmakta ve daha sonra Özerk Bölgelerin toprak
ve sosyo ekonomik profiline göre uyarlanmaktadır. Bölgesel planlar bölgeler arasında değişkenlik
göstermektedir; bazıları engellilere yönelik tam eylem planları iken diğerleri sektör planları veya
fiziksel engelli kişiler gibi belirli grupları hedefleyen planlardır.
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Yukarıda belirtilen nedenlerle belediyelerin engelli yetişkinleri desteklemeye ilişkin rolü çok açık
değildir. Genel olarak, bir belediyenin sorumlulukları nüfusa göre değişkenlik göstermektedir. Tüm
belediyelerin temel hizmetler sunduğu varsayılırken Yerel Yönetime ilişkin Temel Yasa (1985), her
belediyenin mukim sayısına bağlı olarak zorunlu olabilecek bir hizmet yelpazesi belirlemektedir. Bu
doğrultuda Kanun, 20,000’in üzerindeki mukime sahip belediyeler sosyal hizmetten sorumludur.
Bununla birlikte, gerçek yetkiler ifade edilmemekte veya belirlenmek üzere sektör mevzuatına
bırakılmaktadır.
Yerel Yönetimin Rasyonelleşmesi ve Sürdürülebilirliğine yönelik Kanun’dan (2013) önce temel ilke
olarak katmanlı yetkiyi vurgulayan bölgesel temelli bir belediye sosyal hizmetler sistemi gelişmiştir.
Ancak 2013 tarihli Kanun, 1985 tarihli Kanun’da, belediyelerin sosyal hizmetler kapsamındaki
yetkilerini “risk altındaki veya sosyal dışlanma riski taşıyan kişilere yönelik ihtiyaç ve acil bakım
durumlarının değerlendirilmesi ve raporlanmasına” indirgeyecek şekilde değişiklik yapmıştır. Diğer bir
deyişle, müteakip hizmetlerin sunulması daha yüksek makamlara (Bölgeler) düşmektedir ve daha önce
de belirtildiği gibi bu durum hala mahkemede sorgulanmaktadır18.
Kişiye göre engellilik desteğine erişim hem kalıcı hem geçici engellilik seviyesinin değerlendirilmesiyle
başlamaktadır. İş yapabilme gücü dahil değerlendirme bölgesel makamlar tarafından yapılmaktadır
ancak başvurulara ve kişisel rehberliğe belediyeden erişilebilir.
Düzenli işe sahip engellilere yönelik istihdam tavsiye ve desteği Devlet İstihdam Kamu Servisi (Servicio
Público de Empleo Estatal, SEPE) tarafından düzenlenmektedir. Yerel SEPE büroları tüm illerde
bulunmaktadır ve engelliler SEPE büroları yoluyla özel istihdam merkezlerine ve desteklenen istihdam
planlarına erişime sahiptir.
Ulusal mevzuat, kar amacı gütmeyen istihdam aracılık ajanslarına engellilerin işe entegrasyonunu
kolaylaştırma yetkisi vermiştir ve bölgesel ve ulusal makamlar tarafından finanse edilen ihtisaslaşmış
etkinleştirme ve eğitim hizmetleri veren pek çok özel kuruluş mevcuttur. Bununla birlikte gözlemciler;
sistemin SEPE ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü dahil çok sayıda yerel, bölgesel ve merkezi aktörle oldukça
karmaşık olması nedeniyle engellilerin istihdam programlarına kaydolmaya istekli olmadıklarını ifade
etmişlerdir.

6.3 Türkiye ile AB Üye Devletlerinin Karşılaştırılması
Bulguların özeti
Engellilerin kendi kaderini belirleme ve normal hayata etkin katılım desteği konusunda daha fazla hak
elde etmesiyle birlikte hizmet alanının karmaşıklığı artmıştır. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzacı
tarafları olarak tüm AB Üye Devletleri ve Türkiye bu amaçlara bağlıdır.
AB Üye Devletleri; ulusal mevzuat, hizmet ve hizmet giriş noktalarını sorunsuz işler hale getirerek bu
amaçlara uyma konusunda çaba göstermektedir. Bu entegre yaklaşımın başarılı olabilmesi için
yönetim seviyeleri arasında açık bir şekilde belirlenmiş sorumluluk paylaşımı ile fon aktarımı esastır ve
altı Üye Devlet geleneksel, izole desteği daha kişi odaklı bir yardım haline getirme konusunda ancak
kısmen başarılı olmuştur. AB ülkelerinin ortak bir özelliği, kişiye özel hizmetler sunulmadan önce
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engellilik seviyesini değerlendirmeye yönelik ortak bir giriş noktasının getirilmesidir. Engellilik
desteğinin diğer bir boyutu belediye planlaması ve yapı kodları, diğer bir deyişle, engellilerin toplu
taşıma ve kamusal alanlara yeterli erişimi ile ilgilidir.
AB belediyelerinin rolü değişkenlik göstermektedir. Danimarka’da 2007 yılından beri tamamen ve
Birleşik Krallık’ta kısmen devredilmiş bir hizmet alanıyken, Fransa, Almanya, İspanya ve Bulgaristan’da
ademi merkeziyetçi devlet ajansları aracılığıyla sunulan ağırlıklı olarak karışık bir merkezi/bölgesel
sorumluluktur. Bulgaristan ve İspanya’da belediyeler daha az ve her zaman açık olmayan rollere
sahiptir; bu durum Anayasa Mahkemesi’nde sorgulanmaktadır. Türkiye’de engellilere yönelik
hizmetler belediyelerin sosyal görevlerinin bir parçası olup zorunlu görevlerinin arasındadır.
Pek çok AB Üye Devletinde tanımların çeşitliliği, değişkenliği ve sınırlı mevcut bilgi yelpazesi nedeniyle
kurumsal ve topluluk temelli hizmet türleri ile standartlarının doğrudan ülke çapında karşılaştırmasının
yapılması zordur. Bununla birlikte evde sağlık hizmetleri, yatılı bakım ve gündüz bakımevleri 28 AB Üye
Devletinin tamamında mevcuttur ve Türkiye’de de sunulmaktadır. Türkiye dahil tüm ülkelerde toplu
taşıma ve kamusal alanlara erişime yönelik planlama düzenlemeleri de mevcuttur.
Bu çalışmadaki altı AB Üye Devletinin tamamı STKlar, hayır kurumları ve özel sektör kuruluşları ile
işbirliği yapmakta ve onlardan engelli yetişkin desteği almaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği, Birleşik
Krallık’ta sosyal konut sağlayan özel mülk sahipleri aracılığıyla kar amacı gütmeyen örgütler tarafından
yönetilen yüksek düzeyde ihtisaslaşmış rehabilitasyon merkezlerinden İspanya’da işgücü piyasası
danışmanlığı sunan özel şirketlere kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Ulusal engelli dernekleri aynı
zamanda bu çalışmadaki altı ülkenin tamamında yerel hizmet sunum performansına yönelik resmi
politika forumlarına ve yerel performans gözetimine de katılmaktadır. Türkiye’de de engelli
dernekleriyle işbirliği yapılmaktadır.
Engelli yetişkinler, hem fiziksel hem de zihinsel engelli kişileri kapsamaktadır. Engelli yetişkinler,
doğumla veya daha sonra herhangi bir nedenle çeşitli seviyelerde fiziksel, zihinsel psikolojik, algısal ve
sosyal kapasitelerini yitirmeleri dolayısıyla sosyal yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını
sağlama konusunda zorluk yaşayan ve bu nedenle koruma, bakım, rehabilitasyon, danışma ve destek
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişileri ifade eder. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, engellilere yönelik
sosyal destek; barınma, eğitim, mesleki eğitim ve sürekli işgücü piyasasına veya daha korumalı
istihdam programlarına katılım ve birden fazla teşhis konulmuş engellilere yönelik ihtisaslaşmış
kurumlarda sürekli barınmaya yönelik mali destek ve kişisel yardımdan toplu taşıma ve kamusal
alanlara erişimin kolaylaştırılmasına kadar değişen çok sayıda boyuta sahip karmaşık bir hizmet
alanıdır. Bu nedenle altı Üye Devlette görüldüğü gibi çeşitli sektör ve yönetim seviyelerinde işbirliğini
gerekli kılmaktadır.
Türkiye’de engelliler; yaşlı, kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara dahildir ve belediyeler bu
gruplara hizmet sunmak zorundadır. Belediyelerin engellilere sunduğu hizmetlere her türlü eğitim
merkezleri ve yetenek kursları ile eğitimi destekleyici hizmetler dahildir. Bu tür hizmetler sosyal yardım
hizmetleri grubunda sınıflandırılmaktadır.
Engelli yetişkinlerin hakları, doğrudan veya AB sistemi yoluyla ulusal mevzuata aktarılan çeşitli
uluslararası sözleşmelere tabidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi 13 Aralık 2006 tarihinde
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir; 2007 yılında İspanya tarafından, 2009 yılında Danimarka
ve Almanya tarafından, 2010 yılında ise Fransa tarafından onaylanmıştır; Bulgaristan 2012 yılında
sözleşmeye taraf olup aynı zamanda Avrupa Birliği de 2010 yılında taraf olmuştur. AB, engelli haklarını

koruma altına alma konusundaki zorlukları kabul etmiş ve AB ve üye devletlerinin ortak hareket
etmesine olan ihtiyacı vurgulamıştır. Türkiye Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Onaylanması’na ilişkin 5825
sayılı Yasa ile 2008 yılında bu Sözleşme’ye taraf olmuştur (Resmi Gazete 18.12.2008/27084).
Sözleşme, engellilere yönelik destek modellerinde pasif sosyal destekten kurumsal bir yaklaşımı gerekli
kılan normal hayata katılıma yönelik engellerin aşılmasına ilişkin desteğe doğru geçişi yansıtmaktadır.
Her üye devlet en azından yasal olarak böyle bir yaklaşımı kabul etmiştir ve mevzuat, hizmetler ve
hizmet giriş noktalarını iyileştirmek için girişimlerde bulunmaktadır.
Türkiye’de, Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere yönelik Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nin 4.
Maddesi’nde (Resmi Gazete 16.08.2006 / 26261) engellilere yönelik hizmetler büyük ölçüde
belirlenmiştir. Bu Madde’ye göre; bakım, bilgi ve farkındalık oluşturma, danışmanlık, mesleki ve sosyal
rehabilitasyon, sosyal yardım, topluluk temelli rehabilitasyon ve rehberlik gibi engelli hizmetlerine
özgü terminoloji belirlenmiştir; daha fazla ayrıntı için Altkısım 6.1.1’e bakınız.
Türkiye ve seçilen AB Üye Devletleri arasındaki özel karşılaştırmalar aşağıda belirtilmektedir:
Danimarka
Çalışma Bakanlığı engellilerin istihdamına yönelik politikalardan sorumluyken Eğitim Bakanlığı
okullarda özel destek ve genel olarak eğitime yönelik politikalardan ve aynı zamanda Ulaştırma, Yapı
ve Konut Bakanlığı’nın desteklenmesinden sorumludur. Danimarkalı belediyeler engelli yetişkinlere
ilişkin tüm yönetmeliklerin kilit uygulayıcılarıdır. Türkiye’de, engelli hizmetleri belediyelerin sosyal
görevlerinin bir parçası olup yapmaları zorunlu olan işlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı da bu alanda yetkilere sahiptir.
Danimarka bir refah ülkesidir ve belediyeler geniş takdir yetkilerine ve mali özerkliğe sahip idareler
olup büyük ölçüde kendi gelirleri ile finanse edilirler. Bu doğrultuda, Danimarkalı belediyeler bireysel
ihtiyaç değerlendirmelerine dayalı olarak engelli vatandaşlara destek sağlamakta ve bu hizmetleri
finanse etmektedir. Her belediye, bu hizmetlerin kapsamına hizmet seviyesi ve içeriği ile destek
ölçüsüne karar vermektedir. Türkiye’de, zihinsel engellilere yönelik eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın yetki
alanına girmektedir.
Fiziksel ve zihinsel engelli yetişkinlere yönelik desteğin kapsamı ve seviyesi yukarıda belirtilen
hizmetlerin tamamını kapsamakta ve her durumda belediye, genellikle dış uzman desteğiyle yapılan,
bireysel değerlendirmeye dayanarak desteğini oluşturmaktadır. Bu değerlendirme temelinde destek,
ekipman tedarikinden kişisel desteğe kadar değişkenlik gösterebilir. Türkiye’de, Büyükşehir
Belediyelerinin Engelli Hizmet Birimlerine ilişkin Yönetmelik’te engellilere hizmet veren belediye
birimlerinin görevleri şu şekilde listelenmektedir: Engelli yetişkinlere ilişkin bir veritabanı oluşturmak;
engellilerin sosyal yaşama entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran faaliyetler yürütmek, sportif,
sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütmek, teşvik etmek ve popüler hale getirmek; üniversiteler, özel
kuruluşlar, engellilere hizmet vermek amacıyla kurulmuş vakıflar, dernekler ve çatı kuruluşları, kamu
kurumları ve kuruluşları ve kamu kurumu statüsüne sahip mesleki kuruluşlar ile işbirliği yaparak
engellilere yönelik topluluk temelli rehabilitasyon programları uygulamak; ilgili birimden yardım
isteyen engellilere ve ailelerine psikososyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak, engellilerle
ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilenmelerini ve farkındalık kazanmalarını sağlayan konferans,

seminer ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek; engelliliği önlemeyi amaçlayan kitap, dergi ve
broşür gibi basılı, işitsel ve görsel yayımlar hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak; yeterli ekonomik
imkanlara sahip olmayan engellilere ayni ve nakdi destek sağlamak; gerektiğinde, kişiye uygun
araçlarla engellilerin bulundukları yerden hastane, okul, rehabilitasyon merkezi vb. yerlere ulaşım
sağlamak; bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara bakım hizmetleri sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat
uyarınca temin etmek.
Danimarka’da, engelli yetişkinleri temsil eden STKlar hem ulusal hem de yerel seviyede savunuculuk
konusunda aktiftir; aynı zamanda yerel hizmet sunumunu da izler. Tüm bu rollerde STKlara yasal haklar
ve statü verilmektedir. NGOlar aynı zamanda bağımsız danışmanlık gibi kamu hizmetlerini tamamlayıcı
hizmetler sunmaktadır.
• Bulgaristan
Yerel İdare Kanunu’nun kendisi, engelli hizmeti işlevlerine ilişkin çok fazla düzenleme sunmamaktadır;
bunun yerine yerel idarelerin kanunun öngördüğü şekilde sağlık hizmeti ve sosyal destek sunmaya
yetkili olduğunu belirtmektedir.
Politikalar ve mevzuat Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sorumluluğu altındayken kurumsal ve
topluluk temelli engellilik hizmetlerinin sunulması öncelikli olarak, merkezi yönetim altında faaliyet
gösteren ve ülke çapında bulunan ademi merkeziyetçi devlet ajanslarına verilen bir sorumluluktur.
Ulusal seviyede, Bakanlar Kurulu altındaki Engellilerin Entegrasyonuna yönelik Ulusal Meclis; Çalışma
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bölge valileri, Ulusal Belediyeler Birliği, ulusal engelli dernekleri ve
işveren ve işçi kuruluşları ile işbirliği halinde politika geliştirme sürecini yönetmektedir.
Bölge valileri ve belediye başkanları, Sosyal Yardım Masasına ilişkin Uygulama Tüzüğü uyarınca, hem
kurumsal hem de topluluk temelli hizmetlerin ön değerlendirmesine dayanarak engellilere yönelik beş
yıllık yerel stratejiler ve destek ve hizmet planları geliştirmek zorundadırlar. Bölgesel stratejiye göre
belediye başkanı, belediye meclisi tarafından kabul edilmesi gereken bir sosyal hizmet geliştirme
stratejisi oluşturur. Belediye stratejilerinin içeriği, bölgesel stratejinin aynısıdır. Belediye meclisi,
belediye stratejisini uygulamaya koymak için Sosyal Yardım Dairesi ile istişare halinde ilgili bütçe ve
kadroyla sosyal hizmet sunumuna yönelik yıllık bir eylem planı kabul eder.
Engellilerin Entegrasyonu Kanunu ve Bölgesel Kalkınma Kanunu engelliler tarafından erişilebilir binalar
ve yaşam ortamları sağlamakta ve kamu binaları dahil erişilebilir yapı kodlarının tasarımını
düzenlemektedir. Belediyeler için bu, engelliler tarafından erişilebilir anaokulu ve okulların olduğu ve
toplu ve özel taşımaya uygun kent alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi anlamına gelmektedir.
Türkiye’de, Çankaya Belediyesi gibi bazı belediyeler Engelsiz İşyerilerine ilişkin bir Kılavuz oluşturmakta
ve Yapı Parselleri Çevresinde Kaldırım İnşası İlkeleri ve Bina İnşası sırasında Erişilebilirliğe ilişkin Temel
Noktalar gibi düzenlemeler kabul ederek engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata
geçirmektedir.
Bulgaristan’da, imzaladığı sözleşmelerin kılavuz ilkelerine uymama ve geleneksel kurumsallaşma
yaklaşımından ayrılmama gibi AB ve diğerleri tarafından hala eleştirilen, engelli haklarına yönelik
dikkat çeken çok fazla ulusal ve uluslararası akademik ve politik husus mevcuttur.

7. YEREL HİZMET STANDARTLARI
7.1. Türkiye’de Yerel Hizmet Standartları
Yerel hizmetlerin, hizmetlerden yararlanan kişilere sunulurken kalite, süreç, zaman ve maliyet
açısından asgari beklentileri karşılaması “yerel hizmet standartları” olarak kabul edilmektedir.
Standartların varlığı vatandaşların devletten neler beklemeleri gerektiğini de tanımlamaktadır. Ayrıca
ülke içinde yaşayan her bir yerel topluluğun yerel hizmetlerden beklentilerinin farklı olması nedeniyle
ülke genelinde bir birliğin sağlanabilmesi için yerel hizmet sunumuna yönelik bir takım asgari
standartların belirlenmesi önemlidir.
Yerel hizmetlerim sunumunun geliştirilmesi sürecinde standartlar aracılığıyla birtakım hedefler
belirlenmektedir. Bu hedeflerin iki temel amacı vardır. İlki vatandaşların hizmet sunumlarında gerçekçi
beklentiler içinde olmasına yardım etmek ve bu sayede memnuniyetlerini arttırmaktır. İkincisi,
belediyelerin performans beklentilerinin oluşturulmasıdır. Belediyelerin performans beklentilerinin
gerçekçi olması, hem örgütün yönetiminde başarı sağlanmasını hem de personelin iş tatminini
yükselmesini sağlamaktadır.
Yerel kamu hizmetlerinin her biri için asgari düzeyde bir standart geliştirebilmek amacıyla izlenmesi
gereken aşamalar vardır. Buna göre;
•
•
•
•
•
•
•
•

Belediyelerin sunması gereken yerel hizmetlerin asgari seviyelerinin tanımlanması,
Hizmetin kalitesini ölçebilecek ilkelerin geliştirilmesi,
Hizmetin sunulmasına yönelik hukuki altyapının hazırlanması,
Hizmeti sunacak kurumsal yapının oluşturulması,
Hizmet sunumunda tek biçimlilik ve tutarlılık sağlanması,
Hizmetin maliyetinin hesaplanması,
Hizmet performansı ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılacak yöntemlerin
geliştirilmesi,
Hizmetin sunumunda ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilebilmesi için gerekli mekanizmaların
oluşturulması gerekmektedir.

Türkiye’de hizmet standartları genellikle müşteri ya da vatandaşlara sunulan hizmetlerin hangi
sürelerde gerçekleştiğinin önceden standarta bağlanması şeklinde algılanmaktadır. Bu açıdan hizmet
standartlarının neler olduğu açıklanırken, belediyeler tarafından hizmetlerin görülmesinde uyulması
gereken süreler tanımlanmaktadır. Ancak kentsel ulaşım, evsel katı atık itfaiye, engellilere yönelik
hizmetler ve gündüz bakımevi hizmetleri ayrıntılı incelendiğinde Türkiye’deki belediyelerin yerel
özellikleri öne çıkararak geliştirdikleri birtakım standartlar olduğu tespit edilmektedir. Bu açıdan,
söylemde sürelere sıkışmış olan hizmet standartlarının uygulamada vatandaş memnuniyeti,
objektiflik-tarafsızlık, çevre koruma, katılımcılık, izleme-değerlendirme, şeffaflık-hesap verebilirlik,
gelişim-yenilikçilik ve güvenli hizmet sunma gibi birçok standart altında hizmet sunumu
gerçekleştirilmektedir.

Belediyeler açısından vatandaşa sunulan hizmetleri iyileştirmek için hizmet sunum standartları
geliştirmek, bu standartların etkinliğini sağlamak, ölçmek ve izlemek önem taşımaktadır. Bunun
yanında vatandaşların beklentilerini ve belediyelerin sorumluluklarını geliştirilen standartlar
aracılığıyla hizmet sunumuna bağlamak hizmetinin etkinliğini arttırmak için kullanılan etkili bir araçtır.

7.1.1. Hizmetin Görülme Süresi
Hizmetten sorumlu olan kurum ya da kişileri, bir hizmeti sunmak veya hizmetle ilgili bir işlemi
tamamlamak için dakika, saat, gün, hafta vb. sürelerle sınırlandırmaktır. Yerel kamu hizmetlerin
sunumundaki her bir aşamanın ne kadar sürede tamamlandığı, hizmetten yararlananların
başvurularının ne sürede cevaplandırıldığı, hizmet sunumunun sürekliliğinin ne şekilde olacağına ilişkin
net zaman aralıkları belirlenmektedir. Ayrıca hizmetten yararlananların bir hizmet almak için geçmesi
beklenen adım veya prosedürlerin sayısı da böylece belirginleşmiş olur. Çünkü her bir adımın hangi
sürelerle tamamlanacağının belirlenmesi zorunludur.
Türkiye’de evsel katı atık hizmetleri açısından katı atıkların evlerden toplanması, toplama sıklığı,
toplama tesislerine nakil süreleri hizmet standartlarını oluşturmaktadır.
İtfaiye hizmetlerine ilişkin her türlü olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin
müdahale etmek en önemli hizmet standardıdır. Buna göre, acil müdahale çağrısının cevaplanma
süresi, harekete geçilmesi için azami süre ve olay yerine ulaşım zamanı belli standartlar altına
alınmaktadır.
Gündüz bakımevleri açısından sürelere ilişkin temel hizmet standardı haftalık olarak bakımevlerinde
geçirilen süreyi kapsamaktadır. Buna göre, bakımevlerinin çalışma saatleri asgari olarak
belirlenmektedir.
Engellilere yönelik hizmetlerde süre standardını oluşturan en önemli konu yapılan sosyal yardımların
süresidir. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta yatağı, görme engelli bastonu gibi araçların ihtiyaç
sahiplerine kaç yılda bir verileceği belli standartlara bağlanmıştır. Bunun yanında, evde bakım hizmeti,
giysi ve yiyecek yardımı gibi yardımların da tekrar süreleri belediyeler tarafından belirlenmektedir.
Kentsel ulaşım hizmetleri bakımından kentiçi ulaşım hatlarında çalışan araçlarının günlük hizmet
sürelerinin ve sefer sıklığının belirlenmesi standartların en önemli kısmını oluşturmaktadır.

7.1.2. Vatandaş Memnuniyeti
Yerel kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ne oranda gerçekleştiğini anlayabilmenin çeşitli
yolları vardır. Sunulan hizmetin sayısı ve hacminin ölçülmesi yöntemlerden biridir. İkinci yöntem
hizmet kalitesinin ölçülmesidir. Hizmetin düzenli ve sürekli olması, hizmet kusurlarının sıklığı ve
derecesi, görevlerin yerine getirilmesindeki titizlik gibi unsurlar aracılığıyla hizmet kalitesinin istenen
standartlara uyup uymadığı ölçülmektedir. Bunun yanında vatandaşların hizmetlere yönelik bilgi
alabilmelerini kolaylaştırmak için Hizmet Beyanı yayınlamak ve yaymak, hizmetlere yönelik sorunları
bildirebilmeleri için Hizmet Merkezleri kurmak gibi yöntemler bulunmaktadır.

Türkiye’de kentsel hizmetler alanında vatandaş memnuniyetinin sağlanması için geliştirilen en temel
standartlardan biri Mavi Masa, Hoşgeldin Masası vb. adlarla anılan yardım merkezleridir.
Vatandaşların çeşitli hizmetlerle ilgili başvurularını belediye birimlerine ileten bir ofis görevi
görmektedir. Bu merkezler, proje kapsamındaki beş hizmet biri için ortak bir standart olarak
vatandaşlardan gelen şikâyetleri haftalık olarak almak için bir mekanizma (öneri, kutu vb.) oluşturmak
ve şikâyetin alınmasından sonraki belirlenen iş günü içinde müşterilere geri bildirimde bulunmak
görevi görmektedir.

7.1.3. Objektiflik/Tarafsızlık/Eşitlik
Belediyelerin yerel hizmet sunumunda cinsiyet, ırk, din, maluliyet, etnik köken ve siyasi ilişkilere
bakılmaksızın tüm yararlanıcılara adil davranma zorunluluğu vardır. Bu nedenle belediyelerin hizmet
sunumunda herkese adaletli şekilde hizmet sunmak için çeşitli yöntemler geliştirerek bir standart
oluşturması gerekmektedir.
Türkiye’de belediyeler hazırladıkları stratejik planlarda kentsel hizmetleri, tarafsızlık ve eşitlik
çerçevesinde Anayasada belirlenen esaslara uygun olarak ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden her
kişi ve kuruma eşit mesafede, kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek hizmetlerin gerçekleştirilmesini
misyon edindiğini belirtmektedir. Adalet standardı gereğince kurum hizmetlerinin sunumu esnasında,
her kişi, kurum ve bölgenin eşit oranda hizmet alması için gerekli çaba gösterilmektedir.
Herhangi bir yerel topluluğun kentiçi ulaşım, evsel katı atık, gündüz bakımevi, itfaiye ve engelli
hizmetlerinden dışlanmaması için gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin eşit
sunumunun yanında hizmetlerden yararlanabilmek açısından dezavantajlı grupların desteklenmesine
yönelik girişimlerde vardır. Örneğin kentiçi ulaşım hizmetlerini 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz kullanımı,
engelli vatandaşların atıklarının sokaktan değil evlerinin kapısından alınması, yoksul vatandaşların
çocuklarının gündüz bakımevlerinden ücretsiz yaralanması vb.

7.1.4. Çevre Koruma
Yerel kamu hizmetlerinin belli bir standartta sunulmasının en önemli unsurlarından biri hizmetin
sürdürülebilir olmasıdır. Bu nedenle hizmetin yerine getirilmesinde bir taraftan doğal kaynakların
ekolojik özellikler göz önünde bulundurularak kullanılması, diğer taraftan hizmetten doğan çevresel
etkilerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Çevrecilik standardına göre yerel kamu hizmetlerinde
doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemleri benimsemek, buna uygun araç ve gereç temin
etmek önemlidir.
Türkiye’de katı atık hizmetleri sunulurken gelişen teknolojik uygulamaları kullanmak; hizmeti
sürdürülebilir çevre yönetimine uygun sunmak önem taşımaktadır. Bu çerçevede, örneğin İstanbul’da,
evsel atıklar ilçe belediyeleri tarafından ev, işyeri ve sokaklardan değerlendirilebilir atıklar ayrıştırılarak
toplanmaktadır. Depolama alanındaki çöp içinde bulunan organik maddelerin çürümeye başlamasıyla
içeriğinde metan gazı bulunan çöp gazı oluşur. Bu gaz, gaz toplama bacaları ile toplanıp gaz
motorlarında yakılarak enerji tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Biriken çöp sızıntı suyu
arıtma tesislerinde işleme tabi tutulup, depolama işlemi tamamlanan alan toprak yapısına uygun bitki
örtüsüyle yeşillendirilerek gaz çıkışı tamamlanana kadar (yaklaşık 30 yıl) çevresel verilerin kontrolü

sağlanmaktadır. Çöp gazları elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Depolama tesisine gelen karışık
evsel atıkların geri dönüştürülebilir olanları ayrıştırıldıktan sonra geriye kalanlar fermantasyon
işlemine tabi tutularak kompost olarak kullanılmaktadır.
İtfaiye hizmetleri açısından özellikle geniş alanlara hizmet veren büyükşehir belediyelerinde doğal
çevrenin tahribatının engellenmesi amacıyla itfaiye merkezlerinin sık aralıklarla kurulması, müdahale
süresinin kısaltılması açısından önemli bir standarttır.
Kentiçi ulaşım hizmetleri alanında kentteki çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi
korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç
trafiğini azaltıcı önlemler almak gerekmektedir. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın
erişebilirliliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, çevre bilinci,
doğaya ve insan sağlığına saygı çerçevesinde doğalgazlı otobüs kullanımına öncelik vermek, merkez
dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek bu
konudaki standartların başında gelmektedir.

7.1.5. Katılımcılık
Yerel hizmet sunumunun uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde sivil toplum
kuruluşları, özel sektör, mahalle temsilcileri ve diğer hizmetten yararlanıcılar gibi ortakların
görüşlerinin alınması ve karar alma süreçlerine dahil edilmeleridir. Halihazırda sunulan ve gelecek
sunulacak olan hizmetler konusunda vatandaşların kendi yetki alanları içinde görüşleri düzenli ve
sistematik olarak araştırılmalıdır. Katılım süreci, anlaşılır ve adaletli şekilde temsil edilebilir
yöntemlerle yapılmalıdır. Aksi durumda katılımcılık sözde kalır. Bu nedenle gerçek anlamda katılımcılık
sağlanabilmesi için hizmet bedellerinin tespit edilmesinde kararlara katılma, hizmetlerin planlama ve
bütçeleme sürecinde tüm paydaşların görüşlerini almak için toplantılar düzenleme gibi araçlar
kullanılmalıdır.
Türkiye’de kentsel hizmetlerin sunumunda katılımcılığın sağlanabilmesi için en temel düzenleme
Belediye Kanunu’nun 77. Maddesi belediye hizmetlerine gönüllü katılımı ilkesidir. Buna göre, belediye;
sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle
yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında
beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.
Katı atık hizmetleri alanında doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların kaynağında ayrı
toplanmasıyla ilgili okullarda çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenlemek; gerektiğinde toplama
veriminin arttırılması için konut bilgilendirme ve halka açık alanlarda bilgilendirme çalışmalarını
yürütmek katılımı sağlamaktadır. Yine, katılımcılık çerçevesinde hizmetlerin sunumunda, temas edilen
kişi ve kurumlar ile personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır.
İşbirliği ve koordinasyon standardı gereğince toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve istenen
düzeyde olabilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve koordinasyona gereken özeni gösterilmelidir.
Örneğin Ankara büyükşehir belediyesinde çalışan her bir personelin çalıştığı kurumun sunduğu

hizmetlerdeki katkısının, kurumsal kimlik bilincinin artmasıyla da orantılı olacağını dikkate
alınmaktadır. Bu açıdan çalışanların görüşlerine önem verilmektedir.
Türkiye’de Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre, gönüllü itfaiyecilik düzenlenmiş ve itfaiye
hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde gönüllü itfaiye birimlerinin kurulabileceği
söylenmiştir. İtfaiye hizmetleri için büyükşehir belediye başkanlıklarına bağlı birimler, sivil toplum
kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliği yapmak ve çalışmalarını koordine etmek; halkın
gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (seminer, eğitim,
tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak da önemli standartlardan biridir.
Gündüz bakımevleri açısından Türkiye’de var olan ancak yaygınlaştırılması gereken en önemli standart
aile katılımına dayalı bir sürecin tesis edilmesidir. Gündüz bakımevi ve kreş hizmetlerinin ailelerinden
görüşlerine göre şekillenmesi ve yalnızca görevliler aracılığıyla yürütülen bir hizmet olmaktan
çıkarılması gerekmektedir.
Engellilere yönelik hizmetlerde katılımcılığın sağlanması amacıyla üniversiteler, özel kuruluşlar,
özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve
kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, İl Özel İdaresi ve Belediye
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin
yapılması sağlanmaktadır.

7.1.6. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Demokratik bir yönetimin en önemli unsurlarından biri şeffaflık ve açıklıktır. Yerel kamu hizmetlere
yönelik alınan kararların ve hizmet sunumuna yönelik tüm eylemlerin açık olması şeffaflıktır. Şeffaflığın
tam olarak sağlanabilmesi için vatandaşların, belediyeler tarafından alınan kararlar ve eylemlerle ilgili
yeterli ve zamanında bilgiye kolayca erişmeleri sağlamalıdır. Buna paralel olarak alınan kararlar ve
yerine getirilen eylemlerin nedenlerinin sorumlular tarafından açıklanabilmesine hesap verilebilirlik
denilmektedir. Hizmetlere yönelik gelir-gider tablolarının yayımlanması, bütçenin ilan edilmesi ve
uygulamaya yönelik izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri sayesinde halkın güveni sağlanmaktadır.
Türkiye’de kentsel hizmet sunumunda, yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve diğer
mevzuatın eksiksiz olarak uygulanmasına gerekli özen ve dikkat gösterilmesi en temel hizmet
standardıdır. Şeffaflık çerçevesinde gerek hizmetlerin sunumunda gerekse idari ve mali işlemlerinde
ilgili kanun ve yönetmeliklere göre resmi ve özel denetim yapılabilmektedir. Bilgi edinme kanununda
belirtilen tüm iş ve işlemler kamuya açık şekilde şeffaf olarak yürütülmektedir.

7.1.7. Gelişim ve Yenilikçilik
Kentsel hizmetler alanında gelişim ve yenilikçilik hizmetlerin sürdürülebilir olmasını, maliyetlerin
azaltılmasını ve çevreye duyarlık sistemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de gelişim
ve yenilikçilik genellikle teknolojiyi takip etme olarak kabul edilmektedir. Bu durum proje
kapsamındaki beş hizmet alanında da görülmektedir.

Bir hizmet standartı olarak evsel katı atık yönetiminde büyükşehir belediyeleri, gelişen teknolojik
uygulamaları hayata geçirmek; atıkların yönetimi ve bertarafı konularında teknik ve teknolojik
gelişmeleri takip etmek, yurt dışı/içi eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak gibi
yöntemleri benimsenmiştir. Hızla gelişen teknolojik imkanların uygulanması amacıyla öngörülen
yeniliklerin belediyelerde tesisi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ile araç gereç parkının
yenilenmesi, bilgisayar teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına destek verilmektedir. Yine, itfaiye
araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmekte ve
yenilenmektedir.
İtfaiye hizmetleri alanında da kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet
gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilmesi ön plana çıkmaktadır. Teçhizat ve
malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulması öncelikli kabul edilmektedir.
Gündüz bakımevi ve kreşlerde çocukların çağdaş teknolojiyle donatılmış kaliteli bir öğretim ortamında
yetiştirilmesine tüm belediyeler tarafından atıf yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında gündüz bakımevi
hizmetlerinde teknolojik altyapının kurulması gelişimin birinci önceliği olarak görülmektedir.
Engellilere yönelik hizmet alanında yenilikçiliğin en önemli göstergesi Büyükşehir Belediyesi Görme
Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin kurulmasıdır. Bu merkezlerde çeşitli engelleri sebebiyle
eğitimleri aksayan vatandaşlara teknolojik yeniliklerden yararlanılarak eğitim hizmetleri
sunulmaktadır. Türkiye’de bir hizmet standartı olarak tüm belediyelere yayılması ve dezavantajlı
gruplara açısından güçlendirilmesi gereken bir projedir.
Kentiçi ulaşım hizmetleri alanında yenilikçilik ve gelişime yönelik standartların en önemlisi gelişen
teknolojik olanakların uygulanması amacıyla gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ile araç gereç
parkının yenilenmesi, bilgisayar teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına destek verilmesidir.
Öncelik planlaması yaparak Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırmak ve AR-GE çalışmalarına önem
vererek teknolojideki gelişmeleri takip etmekte belediyelerin kabul ettikleri standartlar arasındadır.

7.2. AB’de Yerel Hizmet Standartları
Yukarıda belirtilen hizmet standardı özelliklerinin ışığında, bu altkısımda, bazılarına 2 ila 6. Bölümlerde
değinilmiş, diğerleri yukarıdaki tanımları tamamlayıcı olan AB’deki kilit hizmet standartları
sunulmaktadır. Bu altkısımda hizmet alanlarının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda belirli bir
hizmet alanı dahilinde hizmet sunumunun genel bir gösterimi anlamına gelen kanuna dayalı ve takdire
dayalı hizmet standartlarından örnekler verilmektedir.

7.2.1. Evsel Atık Yönetimi
Belediye evsel atık yönetimine ilişkin kapsamlı AB yönetmeliği nedeniyle hizmet alanı, AB atık
hiyerarşisinde belirtildiği gibi atık ayrıştırma ve işleme bakımından bir dizi sıkı hizmet standardını
gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle, bu hizmet alanında “Avrupa Birliği Müktesebatı” özellikle
kapsamlıdır.

AB belediyeleri için zorunlu olan tekbiçim hizmet standartları/hedefleri arasında aşağıdakiler
bulunmaktadır:
• Kağıt, cam, biyoatık, metal, plastik, elektronik cihazlar dahil tehlikeli atıkların kaynağında atık
ayrıştırması
• Ağırlığına göre belediye atık geri dönüştürme hedefleri: 2020: %50, 2025: %55, 2030: %60, 2035:
%65
• Kirleten Öder İlkesine göre maliyete dayalı atık işleme
• Hesap verebilirlik ve politika geliştirme amaçları doğrultusunda belediye düzeyinde altı yıllık atık
planlama, veri takibi ve raporlamasının yapılması
• Atık planlamasına ilişkin kamu istişareleri
•
Ulusal makamların atık ayrıştırma ve toplamaya yönelik minimum hizmet standartlarıyla yerel ve
bölgesel makamlar için rehberler geliştirmeleri, belediyelerin 1) hanehalklarının atıklarını ayırmaya
teşvik edilmesine yönelik önlemler uygulamaya koymaları ve 2) ayrıştırılan atık yığınlarının karışık atık
yığınlarına kıyasla daha sık toplanmasını sağlamaları beklenmektedir. Aynı zamanda, belediyelerin atık
ayrıştırma görevlerini yerine getirmeyen hanehalklarını cezalandırmaları beklenirken ulusal
makamların da hedeflere ulaşamayan belediyeleri cezalandırması beklenmektedir.
Kısım 2.2.’de görüldüğü gibi AB yönetmeliklerinin Pratik olarak uygulanması hem atık planlaması ve
atık ayrıştırmasının uygulanması hem de geri dönüşüm, veri takibi ve toplama sıklığı bakımından büyük
ölçüde farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda, son AB değerlendirmesine göre AB Üye Devletleri’nin
yarısı 2020 geri dönüşüm hedeflerine ulaşamama riskine sahiptir. Bununla birlikte, özellikle internet
üzerinden olmak üzere duyurulan hizmet beyanları aşağıdakilere ilişkin bilgilerle birlikte AB
belediyelerinin çoğunda bulunabilir:
•
•
•
•
•
•

Müstakil ev, ikiz müstakil ev ve apartman dairelerinde oturan hanehalklarına yönelik zorunlu atık
ayrıştırma görevleri ve kılavuzu,
Belediye meclisi tarafından belirlenen karışık atık, kağıt, metal, cam, plastik ve biyoatık toplama
sıklığı ve tarihleri, tehlikeli atıkların talep üzerine toplanması vb.
Toplu atık toplama sıklığı ve tarihleri – türleri ve ayrıştırma görevleri
Belediye geri dönüşüm merkezlerinde vatandaşların kendi kendine işlem yapmasına yönelik yer,
çalışma saatleri ve çalışma standartları
Atığın toplanmaması halinde şikayette bulunma usulleri,
Hanehalkı atık toplama ücretleri.

Hanehalklarını gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek ve meclis idaresiyle iletişim kurabilmek için, bu
bilgiler aynı zamanda belediyenin tek durak hizmet noktasında mevcuttur ve broşürler halinde dağıtılır
veya akıllı telefon uygulamalarında yer alır. Pek çok ülkede atık ayrıştırması için belirlenen çöp kutuları
bireysel hanehalklarına dağıtılsa da İspanya’da görüldüğü gibi bu hala AB çapında tekbiçim bir
uygulama değildir.

7.2.2. Yerel Toplu Taşıma
Hizmetin karmaşıklığı hızla arttıkça yönetim ve yetkiler belediyeler arası iş birliklerine aktarılsa da pek
çok Üye Devlette belediyelere yerel toplu taşıma sorumluluğu verilmektedir. Belediyenin sorumluluğu
temel olarak, coğrafi kapsam, ulaşım şekli, sıklığı, zaman çizelgeleri ve sübvanse edilen bilet fiyatları
dahil belediye sınırları dahilindeki yerel toplu taşımaya yönelik vatandaş odaklı hizmet standartlarına
belediye meclisinin takdirine bağlı olarak karar verilmesini gerekli kılmaktadır (ulusal yönetmeliklere
ve AB yönetmeliklerine tabi olarak).
AB Üye Devletleri arasında ortak ve/veya gelişmekte olan hizmet sunum standartları arasında
aşağıdakiler mevcuttur:
• Otobüs, tren, feribot, özel araç ve bisikletleri tutarlı bir ulaşım sistemi haline gelecek şekilde
birbirine bağlayan çok modlu şehir içi seyahat sistemleri
• Çok modlu şehir içi ulaşım sistemlerinin tamamını kapsayan ortak internet sitesi/akıllı telefon
temelli seyahat planlayıcıları (AB veri paylaşım yönetmelikleri tarafından desteklenen)
• Yolcuların tek bir biletle tüm toplu taşıma türlerini kullanmasına imkan tanıyan çok modlu
biletleme sistemleri
• Engellilere yönelik iyileştirilmiş erişime sahip ulaşım sistemlerinin ve dezavantajlı gruplara yönelik
indirimli bilet fiyatlarının teşvik edilmesi
Çevresel kriterler, aynı zamanda AB politikaları ve yönetmelikleri ile desteklenen ve kesişen bir
husustur. Avrupa’da önde gelen belediyeler, evrensel olarak kesişen gelişim ve bütçeleme kriterleri
olarak belirtilen sürdürülebilir gelişim ve döngüsel ekonomiyi giderek daha fazla kabul etmektedir; örn,
Kopenhag Şehri, politikasını, ulaşım dahil tüm kalkınma planları, bütçe ve alımlar 2025’e kadar karbon
nötr olacak şekilde yaygınlaştırmaktadır.
Yerel ulaşımda çevresel kaygılar, işe gidip gelenlerin tamamen veya sorunsuz uzun mesafe arabaotobüs-tren-bisiklet yolu bağlantılarının sağlanması yoluyla özel taşımadan toplu taşımaya
yönlendirilmesi yoluyla çözülmektedir. Danimarka ve Hollanda’da bisikletle işe gidiş geliş özellikle
yaygındır ve bisikletçileri koruyup hareketliliği kolaylaştırmak için bisiklet yollarının sistematik biçimde
uygulanması yoluyla teşvik edilmektedir. Kopenhag’da günlük işe gidip gelenlerin %50’si motorlu
ulaşım yerine bisiklet kullanmaktadır ve bisikletle ulaşımı daha da arttırmak için son dönemde şehir
merkezini taşraya bağlayan bisiklete özel “süper otoyollar” uygulamaya konulmuştur.
Motorlu toplu taşıma da giderek daha çevre dostu hale gelmektedir. LPG veya doğal gazla çalışan
otobüsler uzun süredir pek çok Avrupa şehrinde standart hale gelmiştir ve Amsterdam, Rotterdam ve
Paris gibi şehirlerde elektrikli otobüsler artarak kullanılmaya başlamıştır. Paris şehri, 2024’ten önce
kullanılmaya başlanmak üzere yakın bir zamanda 800 elektrikli şehir içi otobüs sipariş etmiştir ve
belediye başkanı şu anda, aynı süre içinde dizel arabaları yasaklamayı düşünmektedir.
Kırsal nüfustaki azalmaya rağmen kırsal-kentsel hareketliliğin desteklenmesi amacıyla kırsal
hareketlilik de yenilikçi yerel toplu taşıma sistemleri yoluyla geliştirilmektedir. Kısım 3.2’de; İngiltere
ve Fransa’daki araba sürüş sistemleri, İngiltere’deki güdümlü otobüsler ve Danimarka’daki çağrı
üzerine sunulan yarı planlı taksi hizmetleri gibi kırsal hareketlilikteki yeniliklere ilişkin bazı örnekler
verilmektedir.

Yerel toplu taşımacılık, hizmeti iyileştirmek için vatandaşlara oldukça sistematik biçimde vatandaş
memnuniyet anketleri uygulanan bir hizmet alanıdır. Günümüzde, hem veri hasadı hem de veri
hasadının müşterilerle etkileşimli bir şekilde iletişime geçme yönünden seyahat planlayıcıları ve sosyal
medya yoluyla gerçekleştirilmesi oldukça kolaydır. Bununla birlikte, her gün işe giden yolcuları
karşılayan profesyonel kamuoyu yoklama şirketleri ile desteklenen daha kapsamlı kullanıcı
görüşmeleri de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Her halükarda toplu taşıma son derece göz
önündedir ve hizmet seviyesinde aksama meydana geldiğinde trafik şirketleri, belediye başkanı ve
meclis bunu derhal öğrenmektedir.

7.2.3. İtfaiye Hizmetleri
AB düzenlemeleri konusunda bu çalışmadaki diğer hizmet alanları kadar dikkat çeken bir alan
olmadığından AB üye Devletleri’nde karşılaştırmalı itfaiye hizmet standartları şu an mevcut değildir.
Bununla birlikte, itfaiyeci haklarını ve çalışma koşullarını savunma gibi faaliyetler gerçekleştiren itfaiye
dernekleri veya acil durum müdahale makamları tarafından yürütülen bir dizi Avrupa teknik ağı
mevcuttur. Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü, AB bünyesinde, kentsel alanlara yönelik hayati öneme
sahip maksimum yangın müdahale süresi dahil karşılaştırılabilir hizmet standartlarına da erişim
sağlayan karşılaştırmalı bir yangın hizmet çalışması gerçekleştirmiştir. 2012 yılında yayımlanan
çalışmada Danimarka, Almanya, Fransa ve İspanya dahil 13 AB Üye Devletinde cihaz/personel
yerleştirme oranları ve müdahale sürelerindeki farklılıklara ilişkin karşılaştırmalı hizmet standartları
sunulmaktadır19:
Tablo 1: AB çapında cihaz/personel yerleştirme koordinasyonu ve müdahale süreleri
Ülke
Yangın
İtfaiye tankerinin Kentsel alanlarda çıkan bir yangına
merdiveninin
çıkarılması
için müdahale süresi
çıkarılması
için gereken personel
gereken personel yerleştirme seviyesi
yerleştirme seviyesi
Belçika
2
4 ila 6
Profesyoneller bir dakika içinde yola
çıkar. Müdahale süresi profesyoneller
için 8 ila 15 dakika, gönüllüler için 13 ila 20
dakikadır.
Hırvatistan
2
4 veya 5
15 dakika
Danimarka
2
Kopenhag’da
6, Çağrı alındıktan sonra bir dakika
Roskilde gibi daha içinde yola çıkılmalıdır. Müdahale
küçük şehirlerde 4
süresi 15 dakikadır.
Estonya
2
4
Kentsel alanlarda 5 dakika
Finlandiya
1
4
Bölgeye göre: 6 ila 20 dakika
arasında.
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Scandella (2012), s. 9. Belçika, Hırvatistan, İspanya, Fransa, İtalya, Norveç, Hollanda ve İsveç gibi birkaç ülkede
bir itfaiye aracı yalnızca, en az onbaşı veya astsubay rütbesine sahip olması gereken bir ekip lideri başında
olduğunda yola çıkarılabilir. Slovakya’da, bir acil durum müdahale aracı yalnızca başında bir subay bulunduğunda
yola çıkarılabilir. Uygulamada, bu kurala her zaman uyulmamaktadır.

Ülke

İtfaiye tankerinin Kentsel alanlarda çıkan bir yangına
çıkarılması
için müdahale süresi
gereken personel
yerleştirme seviyesi

Fransa

Yangın
merdiveninin
çıkarılması
için
gereken personel
yerleştirme seviyesi
2 veya 3

Almanya
İtalya

2 veya 3
1 veya 2

5
5

Hollanda
Norveç

2
6
Küçük belediyelerde En az 3
1,
kasaba
ve
şehirlerde 2

Slovakya
İspanya
İsveç

2 veya 3
2 veya 3
2

4 veya 5

En az 5
5 veya 6
5

İle göre değişmektedir. Örn. Ain: 20
dakika; Nord: 15 dakika.
8 dakika
Bulunduğu bölgeye bağlı olmakla
birlikte hiçbir zaman 20 dakikayı
aşmamalıdır. 2009 yılında ortalama
müdahale süresi orta İtalya’da 15
dakika iken Kuzey ve Güneyde 13
dakikaydı.
8 ila 10 dakika
Çağrı alındıktan sonra bir dakika
içinde yola çıkılmalıdır. Müdahale
süresi, yüksek riskli kentsel alanlarda
en fazla 10 dakika, düşük riskli
kentsel alanlarda 20 dakika, kırsal
alanlarda ise 30 dakika olmalıdır.
8 dakika
Bölgeye göre değişmektedir
11,5 dakika

Verimli ve etkili bir itfaiye hizmetinin sağlanması için eğitim ve uygulama kilit niteliktedir. İtfaiye
eğitiminin içeriği normalde yangın hizmet makamı tarafından belirlenirken Avrupa’daki itfaiye
hizmetlerinin tamamı, başvuranların sağlık muayenesinden ve bazı fiziksel testlerden geçmesini gerekli
kılmaktadır. Eğitim ve uygulama, bir ülkedeki tüm itfaiyeciler için tekbiçim olabilirken bölgeye veya
istihdam statüsüne göre de değişiklik gösterebilmektedir.20
Altkısım 4.2.6’da belirtildiği gibi, İspanya’da itfaiye hizmetlerine yönelik ortak bir ulusal çerçeve
bulunmamaktadır; bu, aynı zamanda ulusal eğitim standartlarının da olmadığı anlamına gelmektedir.
Fransa’daki eğitimler ulusal kılavuz ilkelerin yanı sıra aynı zamanda il (département ) yönetmelikleri ile
düzenlenmektedir. Genel olarak eğitimler AB bünyesindeki düzenleyiciler ve işgücü piyasası dernekleri
tarafından yeterli olarak değerlendirilirken bazı işçi sendikaları işlerin nasıl yapıldığını öğrenmeye
yönelik durumsal senaryolar bakımından uygulama/hizmet için eğitimin fazla zayıf olduğunu veya
güvenlik konularının iş sağlığıyla ilgili konuları geri planda bıraktığını düşünmektedir.
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EU tarafından finanse edilen Akdeniz Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Standartlaştırma Projesi (veya
MEFISTO) de orman yangınıyla mücadele konusunda AB Akdeniz Ülkeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin
daha fazla bilgi sunmaktadır. Fransa’nın Akdeniz kıyıları, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya dahil Güney
Avrupa’daki eğitim standartlarını içermektedir.

İtfaiyecilerin temel eğitim süresi Avrupa çapında uyumlaştırılmamış haldedir. Yakın zamanda 150
eğitim saatine çıkarılan Belçika gibi bazı ülkelerde bu süre saat bazında hesaplanmaktadır. Başka
yerlerde (örn. Slovakya ve İtalya) birkaç ay sürmektedir. Çoğu ülkede itfaiyeciler sürekli mesleki eğitim
ve beceri sürdürme modülleri veya aktif personele yönelik yeni risk eğitimlerinden geçmektedir.
Yapılan görevler aynı olup aynı riskleri içermesine ve gönüllü itfaiyeciler, tatbikat ve operasyonların
yapıldığı görev başında oldukları süre profesyonellerden çok daha az olduğundan ve daha az uygulama
yapma fırsatına sahip olması nedeniyle, eğitim, itfaiyecinin istihdam statüsüne göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde profesyonel ve gönüllü itfaiyecilerin aynı eğitimden geçmesi ve aynı
gereklilikleri yerine getirmesi gerekirken, örneğin Fransa ve İtalya gibi diğer ülkelerde eğitimin içeriği
ve uzunluğu profesyonel ve gönüllülere göre değişkenlik göstermektedir.
Ekipman tedariki bakımından itfaiyeciler, hem normal günlük kullanım hem de risk değerlendirmesinin
bir parçasını oluşturması gereken, makul olarak öngörülebilir kötüye kullanma durumlarında ekipman
gerekliliklerini belirtme konusunda iyi bir durumdadır. İtfaiye hizmet personelinin güvenlik ve
sağlığının sağlanması maliyetli bir yatırımdır ve itfaiyecilerin kendileriyle istişare edildiğinde daha az
maliyetli hale gelebilir. Bununla birlikte, yerel istişarelere dayalı ekipman tedariki AB çapında
yaygınken AB Üye Devletleri’nin tamamında tekbiçim olarak uygulanmamaktadır. Aşağıdaki Tablo 2’de
on dört AB Üye Devleti, Danimarka, Almanya, Fransa ve İspanya’da ekipman tedariki ve yerel istişare
statüsü gösterilmektedir21.
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Tablo 2. AB çapında ekipman seçimi ve tedariki
Ülke

Ekipman seçim ve tedarik organı

Ekipman
tedariki
konusunda
İtfaiyecilere danışılıyor mu?

Belçika

Danışma
gerekliliği,
kraliyet
kararnamesi
(düzenlemeler)
ile
belirlenir. Gerçekte, İçişleri Bakanlığı’nın
siparişlerinin
teknik
özelliklerinin
hazırlanması konusunda itfaiyecilere
her zaman danışılmaz

Estonya
Finlandiya
Fransa

Satın alınan şeye bağlı olarak
belediyeler, eyaletler veya İçişleri
Bakanlığı
Bakanlığın dahil olduğu yerlerde
tedarik, grup olarak satın alma
şeklinde yapılır ve gerçek kazanç
masrafının %75’ini finanse eder
Satın alınan şeye bağlı olarak
belediyeler, eyaletler veya İçişleri
Bakanlığı
Ayrı ayrı hizmetlerin verilmesinden
sorumlu personel
İtfaiye servisi
Yerel idareler
İl (Département)

Almanya
İtalya

Belediye makamları
Belediyeler, bölgeler veya Bakanlık

Hollanda
Norveç
Slovakya

İtfaiye servisinin başı
İtfaiye servisi
Ulusal bakanlık

İspanya
İsveç

Belediyeler veya bölgeler
Yerel idareler

Hırvatistan

Danimarka

Evet

Evet
Evet
Hayır
Evet. Danışılması gereklidir. Ortak
endüstri komiteleri görüş belirtir.
Hayır
Evet. Sendika temsilcilerini de içeren bir
bilimsel komite mevcuttur
Evet, servis personeline danışılır
Evet
Evet, ancak yalnızca başlıklar ve kıyafet
için
Değişkenlik gösterir
Evet. Seçim ortak endüstriyel komiteler
tarafından yapılır

İklim değişikliğine adaptasyon yönünden afet riski yönetimi, önemi dünya çapındaki ciddi orman
yangınları ve ani sellerdeki artışla en iyi biçimde görülen, gelişmekte olan başka bir sorundur. İklim
değiştikçe, nüfus arttıkça ve şehirleşme devam ettikçe insanların orman yangınları ve seller gibi şiddetli
hava şartlarına maruz kalma olasılığı artma eğilimi göstermektedir. Bu, tüm toplumlara yönelik önemli
çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri beraberinde getirecektir. Bu nedenle, uygun, etkili ve verimli bir
müdahale hem afet riski yönetimi hem de iklim değişikliğine adaptasyonu gerekli kılacaktır ancak bu
entegrasyona ulaşma konusunda kurumsal engeller de mevcuttur. Hem afetlerin hem de iklim
değişikliğinin etkilerinin yerel seviyede tahmin edilmesi zordur ve iyi koordine edilen yekpare devlet
müdahaleleri ile özel sektör ve yerel toplulukların desteğini gerektirir. Bu nedenle, afet riski
yönetiminin 1) Kurumlar arası iletişim ve iş birliğini iyileştirmesi, 2) Sürekli iyileşme ve politika
öğrenmeyi destekleyen kurumsal düzenlemeleri geliştirmesi, 3) Topluluk katılımı ve iletişimini
iyileştirmesi ve 4) Kaza etkilerini sınırlamak için dayanıklılığı artırmaya yeniden odaklanması gereklidir.
İklim değişikliği aynı zamanda Avrupa’daki yerel risk değerlendirmelerini ve itfaiye erlerinin

kapasitelerini de etkilemiştir ve bu çalışmada İspanya dışındaki AB Üye Devletleri’nin acil durum
müdahalesine ilişkin ulusal yönetmeliklerinde, üye (genellikle belediye başkanları katılmaktadır) ve
bireysel üyelerin görev ve sorumlulukları dahil, yerel acil durum müdahale komitelerinin
oluşturulmasına yönelik hükümler mevcuttur.
Uluslararası iş birliği, yerel yangınla mücadele kapasitesini geliştirmenin bir başka yoludur ve AB
bünyesindeki tüm ulusal acil durum müdahale makamları AB Acil Durum Müdahale Koordinasyon
Merkezi (ERCC) yoluyla iş birliği yapmaktadır. ERCC, AB Sivil Koruma Mekanizmasının kalbidir ve afetin
vurduğu ülkelere, ihtiyaç duyulan eşyalar, uzmanlık, sivil koruma ekipleri ve özel ekipman gibi
yardımların sunulmasını koordine eder. ERCC acil durum desteğinin hızlı bir şekilde gönderilmesini
sağlar ve katılımcı Üye Devletler, etkilenen ülke ve sivil koruma ile insani yardım uzmanları arasında
bir koordinasyon merkezi işlevi görür. ERCC 7 gün 24 saat çalışır ve ulusal makamlar veya bir BM organı
tarafından talep edilmesi halinde AB içinde veya dışında büyük afetlerden etkilenen herhangi bir
ülkeye yardım edebilir. 2018 yılında İsveç ormanlarında meydana gelen büyük yangınla mücadele,
ERCC’nin, Norveç’in de katkıda bulunduğu, İtalya, Danimarka, Fransa, Almanya, Litvanya, Finlandiya ve
Polonya’dan itfaiye yardımı sağlayıp koordine ettiği bir örnektir.

7.2.4 Erken Çocukluk Bakımı
Zorunlu ilköğretim öncesi çocuk bakımı (aynı zamanda Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi veya EÇBE) iki
unsurdan oluşmaktadır: 1) temel amacı çocuğun bakıldığı süre zarfında ebeveynlerin çalışabilmesine
imkan tanıyan gündüz bakım hizmetleri ve 2) çocuğun gelişimini desteklemeyi ve çocuğu ilköğretime
hazırlamaya yönelik kasıtlı eğitim içeriğine sahip erken çocukluk eğitim hizmetleri. Daha planlı bir
müfredata sahip erken çocukluk eğitiminin sorumluluğu farklı kurumlara aitken gündüz bakım
hizmetlerinin sunulması temel olarak belediyelerin sorumluluğundadır. Bu iki unsurun amaçlarını tek
bir yaklaşımda birleştirmeye yönelik genel bir eğilim olsa da her iki alanda da hizmet standartları ve
yaklaşımları AB çapında önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
AB tarafından kabul edilen, çocuk bakımına erişimin artırılmasını amaçlayan Barcelona hedefleri
düzenli olarak (2020 yılı erişim hedefi 0-3 yaş arasındaki tüm çocukların %33’üne ve 3 yaştan okul
çağına kadar tüm çocukların %90’ına ulaşılmasıdır) izlenmektedir. 2018 yılında yayımlanan bir raporda
AB Üye Devletleri’nin ortalaması nihayet 0-3 yaş arası çocukların %33’üne erişme hedefine ulaşmıştır
ve 3 yaştan zorunlu okul çağına kadar tüm çocukların %90’ına erişmek olan ikinci hedefe ulaşılmasına
doğru emin adımlarla ilerlenmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmaya dahil edilen Danimarka, Fransa
ve İspanya dahil 12 AB Üye Devleti’nde her iki hedefe de bireysel olarak ulaşılmıştır.
Bu nedenle, EÇBE hizmetlerine uluslararası erişim, AB ve Türkiye çapında kıyaslanan önemli bir hizmet
standardıdır. Bir erken çocukluk ve bakım kurumuna erişim iki şekilde garanti altına alınmaktadır. Bazı
ülkeler her yaştan çocukların erken çocukluk gündüz bakım merkezine genel erişimini sağlarken
İspanya ve Bulgaristan gibi diğer ülkeler erken eğitim hizmetlerine katılımı zorunlu kılmaktadır. Bir
gündüz bakım kurumuna erişime yasal olarak hak sahibi olma bakımından, Danimarka dahil yalnızca
yedi AB Üye Devleti genellikle kanuna dayanan annelik izniyle aynı zamana denk gelen erken yaşlardan
itibaren (6-18 ay) her çocuk için bir gündüz bakım merkezine yerleştirilmeyi garanti altına almaktadır.

Şekil 1: 2018/19 yılında Erken Çocukluk Bakım ve Eğitiminde Yer Garantisi22

Early age
Age 3
Last year of ECEC
No guarantee
Guarantee
Compulsory ECEC

Erken yaş
3 yaş
EÇBE’nin son yılı
Garanti yok
Garantili
Zorunlu EÇBE

Özetle, bu çalışmaya dahil edilen AB Üye Devletleri EÇBE’de şu hizmet standartlarını sunmaktadır:
Danimarka’da altı aylıktan itibaren erken yaş gündüz bakım merkezine yasal olarak hak sahibi olunur
ve belediyeler bu hizmeti vermek üzere görevlendirilirler. Almanya’da bir yaşında gündüz bakım
merkezine gitmeye yasal olarak hak kazanılırken, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık’ta (Kuzey İrlanda
hariç) garantili erişim üç yaşından başlamaktadır. Diğer yanda, Bulgaristan’da zorunlu okul öncesi
eğitime katılım beş yaşından itibaren başlarken Kuzey İrlanda’da zorunlu ilköğretim dört yaştan
itibaren başlamaktadır. Diğer hizmet standartları merkeze dayalı gündüz bakım merkezlerindeki
personel/çocuk oranlarına yönelik ulusal kriterlere bağlıdır. Bu tür hizmet standartları Üye Devletler
arasında önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir.
•
•
•

•
•
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Birleşik Krallık: İki yaş altı çocuklar için personel başına üç çocuk standardı bulunmaktayken iki yaş
için 1’e 4 olan oran, üç yaşta 1’e 13’e ve dört yaşta 1’e 30’a çıkmaktadır.
Almanya: Standartlar eyaletler arasında bir miktar değişkenlik gösterirken üç yaş altında
personel/çocuk oranı 1:4-8 ve beş yaşa kadar 1:9-20’dir.
Fransa’da personel/çocuk oranı iki yaşa kadar 1’e 5 (bu, Türkiye’de belirlenen normlara karşılık
gelmektedir), üç yaşında ise 1’e 8 olmak üzere 0-3 yaş grubuna yönelik yasal hükümler
bulunmaktadır
İspanya’da 0-1 yaş grubu için 1’e 8, 1-2 yaş için 1’e 12, 2-3 yaş için 1’e 18 ve üç yaş üstü 1’e 25
olmak üzere personel/çocuk oranları yüksektir.
Danimarka’da EÇBE için zorunlu personel/çocuk oranları mevcut değildir ancak belediyeler
tarafından münferit olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte, bu oranların kanun ile belirlenmesi
mevcut seçim döneminde Danimarka hükümet programının bir parçasıdır.

Erydice verilerinden elde edilen bilgilere dayanmaktadır.

Merkeze dayalı EÇBE hizmetlerine yönelik diğer standartlar personel/çocuk oranlarını ve kalifiye
olmayan personelle birlikte çalışabileceklerinden temel uygulayıcılara yönelik eğitim standartlarını,
diğer bir deyişle profesyonel personele (pedagog, hemşire ve psikologlar) yönelik eğitim standartlarını
birleştirmektedir. Bu standartlar aynı zamanda ülkeler ve EÇBE yaklaşımları arasında da önemli ölçüde
farklılık göstermektedir.
Eğitim ve gündüz bakım merkezlerinin çalışma saatleri de çalışan ebeveynler için iş-yaşam dengesi
bakımından kritik öneme sahip bir hizmet standardıdır. Çoğu AB ülkesi haftada 20-29 saat bandında
eğitim ve bakım hizmetini garanti altına almaktadır. Haftalık çalışma saatleri, hizmet sunumunun
eğitim odaklı olduğunu yansıtacak şekilde genellikle ilköğretim okullarıyla uyumlu olarak
belirlenmektedir. Bununla birlikte, ebeveynlerin tam zamanlı çalışma haftasına denk gelen açılış
saatleri, bu çalışmadaki tek ülke olarak Danimarka dahil olmak üzere yalnızca bir avuç AB Üye
Devleti’nde mevcuttur. Danimarka’da, gündüz bakımının hafta içi her gün mevcut olması dışında,
çalışma saatlerine yönelik olarak belirlenmiş yasal gereklilikler bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
Gündüz Bakım Kanunu, çalışma saatlerinin esnek çocuk bakımına yönelik yerel ihtiyaçları kapsamasını
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, çalışma saatleri belediye meclisi tarafından ailelerle diyalog içinde
belirlenmekte ve genellikle hafta içi 6.30 ile 17.00 saatleri arasında olmaktadır.
İnternet temelli ve AB tarafından yönetilen Eurydice Ağı’nda, Avrupa’daki eğitim sistemleri ve
politikalarına ilişkin faydalı güncel veri temelli bilgiler sunulmaktadır. Erken çocukluk eğitim ve bakımı
açısından AB (ve Türkiye çapında) kilit hizmet standartları Haziran 2019’da yayımlanmıştır.

7.2.5. Engelli Yetişkinler
Altkısım 6.2’de belirtildiği gibi, hem kurumsal hem de topluluk temelli hizmetler AB çapında önemli
ölçüde değişkenlik göstermektedir ve farklı hizmet tanımları ile sınırlı bilgi aralığı hizmet standartlarının
doğrudan ülkeler arası karşılaştırmasına imkan tanımamaktadır. Bazı topluluk temelli hizmet türleri,
diğer bir deyişle ev hizmetleri, yatılı bakım ve gündüz bakım merkezleri AB çapında bulunabilirken
kurumsal bakım 28 AB Üye Devleti’nin tamamında aynı türden kurumlarda sunulmamaktadır.
Engelli desteğinin önemli bir yönü, bireysel desteği tasarlarken engelli yetişkinlere yönelik geniş bir
kendi kaderini belirleme alanı sunmasıdır. Kullanıcılar, yatılı bakım ortamlarında personel
görevlendirilmesi konusunda genellikle söz sahibi değilken, Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya,
Almanya, Yunanistan ve Malta’da bu tür hizmetlerin sunulmasında istekleri ve tercihleri dikkate
alınabilmektedir. Yatılı bakım tesislerinin büyüklüğü, bir kişinin hizmet sunarken uygulayabileceği
kontrol seviyesini etkileyebilmektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta, daha büyük bakım evlerinde
kalanlar genellikle sunulan desteği belirleyemezken daha küçük evlerde oturanlar bu konuda daha
fazla kontrol sahibi olabilmektedir.
Evde bakım hizmetinin mevcut olduğu durumlarda, kullanıcılar hizmet sunucu konusunda bir nebze
seçme hakkına sahip olabilmektedir. Bununla birlikte, Belçika, Estonya, Almanya, Macaristan ve
Hollanda’da olduğu gibi bu durum, yerel yönetimler tarafından önceden belirlenen bir hizmet sağlayıcı
listesiyle sınırlı tutulabilir. Finlandiya ve Yunanistan dahil bazı Üye Devletler’de hizmet sağlayıcılar
seçilirken engellilere ihtiyaçları ve istekleri konusunda danışılabilir.

Engellilere sunulan diğer destek türleri ve seviyesi hizmetten hizmete ve ülkeden ülkeye önemli ölçüde
değişmektedir. Yaygın belediye hizmetleri şunlardır:
•
•
•

Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Romanya ve Slovakya’da
kişisel bütçeler veya nakdi ödemeler;
Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya
ve Slovakya’da günlük işlerin yapılmasına yardım sağlanması;
Avusturya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Letonya, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık’ta
psikolojik destek veya danışmanlık;
Fransa ve Yunanistan’da tıbbi yardım;
Fransa, İrlanda ve İspanya’da kariyer danışmanlığı;
Finlandiya, İrlanda, Malta, Slovakya ve İspanya’da eğlenme ve dinlenme faaliyetleri.

•
•
•
•
Kendi kaderini belirleme bakımından, kişisel bütçe ve nakdi ödeme verilen engelliler genellikle bu
hizmetleri nasıl kullanmak istedikleri konusunda önemli derecede özerkliğe sahip olmaktadırlar.
Avusturya’nın Styria eyaleti ve Belçika, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Romanya ve Birleşik Krallık gibi Üye Devletler’de de aynı durum söz konusudur.
Diğer durumlarda, bu paralar, Avusturya’nın Carinthia eyaletinde olduğu gibi kişisel yardım veya
İspanya’nın Özerk Toplulukları’nda olduğu için hükümetin izin verdiği belirli hizmet türleri için
ayrılmaktadır. Bulgaristan’da, kişilerin istek ve tercihleri önceden belirlenmekte ve mali destek
sağlayıcının dikkate alması gereken kişisel bir plana dahil edilmektedir.
Kişisel yardım ise, engelliler en yüksek seviyede kullanıcı kontrolüne sahip olduğu hizmettir. Bu hizmet;
Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Malta,
Romanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta temel olarak kişinin kendisi tarafından yönetilmektedir.
Hollanda’da kişisel yardımcıların yerel idareler tarafından sağlanan bir listeden seçilmesi gerekliyken
Portekiz’de kişisel yardımcıların ön eğitimden geçmiş olması gereklidir.

FRANET – Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın araştırma ağının internet sitesi henüz kurulmuştur ve
engelli yetişkinleri desteklemeye yönelik karşılaştırmalı AB hizmeti çalışmalarına ilişkin daha ayrıntılı
bilgi sunabilmektedir.

8. HİZMET GELİŞTİRME İHTIYAÇLARINA İLİŞKİN ÇALIŞTAY SONUÇLARI
23 Temmuz 2019 tarihinde bu raporda değerlendirilen beş hizmet alanında uzmanlığa sahip,
belediyelerden katılımcılarla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Türk hizmet sunumuna ait kritik sorunları
incelemek, potansiyel çözümleri belirlemek ve AB üye devletleri tarafından kabul edilen benzer
çözümleri karşılaştırmak amacıyla rapordan elde edilen bulgular çalıştay sırasında paylaşılmış ve
tartışılmıştır. Bu bölümde çalıştay katılımcıları tarafından belirlenen kritik reform sorunlarının bir özeti
sunulmaktadır.

8.1. Evsel Atık Yönetimi
Evsel atık yönetimiyle ilgili temel tartışma23 noktaları aşağıdaki gibidir;
Entegre Evsel Atık Yönetiminin Anlaşılması: AB atık yönetimi politikasının dayandığı ilke; önlemeyi
vurgulayan AB atık yönetimi hiyerarşisi, zorunlu geri dönüşüm hedefleri ve tüm yetkili makamlar
tarafından altı yıllık atık yönetimi planlarının uygulanması dahil temel kılavuz ilkelere dayanan entegre
atık yönetimi yaklaşımıdır. Bu kavram; atık toplama, saklama, bertaraf etme ve atık sahasına toplama
aşamalarını içermektedir.
Türkiye’de belediyeler evsel atık toplanmasından sorumludur ancak bu hizmetin sunulmasında
farklılıklar gözlenmektedir. Büyükşehir belediyeleri saklama, bertaraf etme ve geri kazanım
hizmetlerinden sorumluyken ilçe belediyeleri yalnızca evsel atıkların toplanmasından sorumludur.
Çalıştay sırasında katılımcılar, 6360 sayılı Kanun’dan sonra (Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun) genişleyen yetki alanlarının bir sonucu olarak ilçe belediyelerinin
çöp kamyonu ve konteyneri sıkıntısı çektiğini ve aynı zamanda mali sıkıntılar da çektiğini belirtmiştir.
Katılımcıların belirttiği diğer bir sorun da ilçe belediyeleri tarafından toplanan atıkların saklama
alanlarına genellikle yeterince ayrıştırılmadan getirilmesi ve kırsal atığın kentsel atığa önceden
ayrıştırılmadan eklenmesidir. Katılımcılar, ilgili mevzuatta bu konuda daha sıkı kurallar getirilecek
şekilde değişiklik yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda, belirtildiği gibi yeni atık transfer
istasyonları ve saklama alanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır ancak bu tür yatırımların yüksek masraflı
olması nedeniyle Bakanlığın mali desteği de gereklidir.
Hizmet Sunum Modelleri: Evsel atık hizmetleri belediyelerin kendi sorumluluğu altındayken bu hizmeti
yerine getirmek için belediyeler arası iş birlikleri de kurabilmektedirler. Örneğin, Trabzon Büyükşehir
Belediyesi katı atık hizmetleri için komşu Rize Belediyesi ile ortaklık yapmıştır. Katılımcılar aynı
zamanda, saklama ve bertaraf etme aşamalarında katı atık hizmetlerinin özelleştirme örnekleri
olduğunu da bildirmiştir. Enerji kazanım aşamasındaki hizmetlerin özelleştirme örnekleri de
mevcuttur. Belediyelerin bu alanda rekabetçi olması da tavsiye edilmiştir. Bir diğer teklif de Büyükşehir
belediyelerinin mevcut Su ve Kanalizasyon İdarelerine benzer Katı Atık Yönetim Makamları
kurabilmeleridir.
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Hiçbir katılımcı vergilendirme, farkındalık oluşturma ve kamu katılımına ilişkin görüş bildirmemiştir. Bununla
birlikte, katılımcılar en son Sıfır Atık Yönetimi düzenlemelerinin önemini vurgulamıştır. Daha sonra, bu düzenleme
Türkiye’de evsel atık yönetimine yönelik yasal temele ilişkin Altkısım 2.1.2’deki rapora eklenmiştir.

Maliyetlendirme ve Finansman: Merkezi yönetimin evsel atık yönetiminin masrafını hesaplarken birim
başı masrafı belirlemesi gerektiği savunulmuştur. Evsel atık masrafını hesaplamak için kullanılan
yöntemin hizmetin doğru masrafını yansıtması gerektiği de savunulmuştur. Atık miktarı ve niteliği
farklı olduğundan kentsel ve kırsal evsel atık hizmetlerinin maliyetlendirmesinin farklılaştırılması da
gerekmektedir. Kırsal ve kentsel atığın karıştırılması sorunlar oluşturmakta ve atık masrafını
katlamaktadır.

8.2. Yerel Toplu Taşıma
Bu alandaki hizmet sunum modellerinin karışık olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle, bir yandan toplu
taşıma özelleştirilirken diğer yandan belediyeler de toplu taşıma hizmetleri sunmaktadır. Katılımcıların
özelleştirilmiş otobüs hizmetlerine ilişkin dikkat çektikleri temel sorun hizmetlerin düşük kalitesi ve
sınırlı ortak taksi plakalarının tahsisidir. Toplu taşımanın sosyal yönlerinin de göz ardı edildiği de ileri
sürülmüştür. Örneğin, özel otobüs sahiplerinin engelli vatandaşlar için gerekli önlemleri almaması gibi.
Bununla birlikte, diğer katılımcılar özel sektör taşımacılık hizmetlerinde sorun olmadığını ve sorunların
belediye makamlarının etkin yaptırımları ile çözülebileceğini savunmuştur.
Toplu taşıma hizmetinin yeniden belediyelere verilmesi genel olarak kabul edilse de mali açıdan
uygulanabilirliği, personel görevlendirmesi ve teknik kapasitelere ilişkin soru işaretleri mevcuttur.
Katılımcılar, özelleştirme yerine özel sektörden hizmet satın alınması veya otobüs kiralanması gibi
yöntemlerin kullanılabileceğine dikkat çekmiştir. Belediyeler arası iş birliği yoluyla toplu taşıma
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin örnekler de mevcuttur. Bununla birlikte, bu tür hizmetlerin
sürdürülebilirliği ve etkinliği, Türkiye’de genel bir olgu olan iş birliği kültürünün olmamasından
etkilenmektedir.
Çalıştay katılımcıları hizmet kalitesini artırmak için vatandaş katılımının önemini vurgulamıştır. Ancak,
bu amaç doğrultusunda hangi mekanizmaların kullanılacağı belirsizdir. Örneğin Bursa’da, mahalle
meclisleri kurulmuş ve UKOME’ye (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) katılım bu meclisler yoluyla
sağlanmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bir Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire
Başkanlığı kurmuştur.
Diğer bir sorunlu alan toplu taşıma sisteminin fiyatlandırılmasıdır. Bu hizmetin kar amacı gütmeyecek
şekilde sunulması gerektiği savunulmuştur. Toplu taşıma, çok boyutlu ve sosyal karaktere sahip bir
hizmet olarak görülmektedir. Bazı katılımcılar yaşlı vatandaşlara (65 yaş üstü) ücretsiz hizmet
sunulmasıyla ilgili sorunlardan bahsetmiştir. Devlet engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak için özel
sektöre mali destek sağlamaktadır ancak özel otobüslerin hala engelli vatandaşlar için standart
özelliklere sahip olmadığı da belirtilmiştir.
Bazı katılımcılar ülke çapında “Türkiye Kart” adında tek biletleme sistemine geçilmesine ihtiyaç
duyulduğundan bahsetmiştir. Konya ilinde pilot tek kart projesi halihazırda yürürlüğe konulmuştur.
Diğer yanda, belediyelerin farklı uygulamaları nedeniyle merkezi makamların yerel toplu taşıma
hizmetlerinde standartlaştırılmış tek bir çalışma modeli geliştirmesi gerektiğine dair görüşler
belirtilmiştir.

Katılımcılar arasında yeni teknolojik yeniliklerin toplu taşımaya uyarlanması gerektiğine dair fikirler
ortaya çıkmıştır. Acil durum düğmeleri, güzergah takibi, çevre ve engelli dostu otobüsler verilen
örnekler arasındadır.

8.3. İtfaiye Hizmetleri
Katılımcılar, itfaiye hizmetlerinin sunulmasındaki sorunlu alanlara dikkat çekmiştir. Sorunlardan biri,
mevzuatla ilgilidir. Mevcut itfaiye hizmetleri tüzükleri katılımcılara göre ihtiyaçlara yeterince cevap
vermemektedir. Bir diğer iddia, özellikle itfaiyecilere yönelik eğitim standartlarının iyileştirilmesi
gerektiği ve tüzüklerdeki mevcut standartların bile gözlemlenmediğidir. Katılımcılar, eğitim
standartlarının yerel olarak belirlenmek yerine ulusal standartlar olması gerektiğini vurgulamıştır.
Belediyelerin eğitim materyallerinin yetersiz olduğunu ve eğitim programlarının sunulmasında farklılık
yarattığını savunmuşlardır. Diğer yanda, Türkiye Belediyeler Birliği’nin sunduğu eğitim programlarının
faydalı olduğunu düşünmektedirler.
Katılımcılar belediye itfaiye hizmeti daire başkanlıkları ile AFAD (Afet Yönetimi Başkanlığı) arasında
görev ve sorumluluk çatışmaları olduğuna dair de görüş belirtmiştir. Bununla birlikte, belediye İtfaiye
Daire Başkanlıkları güçlendirilirse AFAD geri plana çekilecektir.
İtfaiye Hizmeti Daire Başkanlıkları’ndan gelen çalıştay katılımcıları, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar
nedeniyle kasırga ve daha yoğun seller gibi doğal afetlere karşı dairelerinin yapılandırılması gerektiğini
ifade etmiştir. Bu doğrultuda, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi başlatılmalı ve yeterli kaynaklar
sağlanarak faaliyete geçirilmelidir.
İtfaiyecilerin maaş yapısı farklılık göstermektedir ve farklı belediyelerdeki itfaiye hizmetleri
personelinin maaşlarının standartlaştırılması sağlanmalıdır. Katılımcılar, gönüllü itfaiyecilere ödeme
yapılmadığını ve bu personelin de sigortalanması gerektiğini savunmuştur.

8.4. Erken Çocukluk Bakımı
Bu hizmet; merkezi yönetimler, belediyeler ve özel sektör tarafından sunulmaktadır. Erken çocukluk
bakımı tesislerinin denetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilmektedir. Eğitim programları çocuk bakım merkezlerinde sunulduğunda Eğitim Bakanlığı
tarafından da denetim yapılmaktadır. Kamu kurumlarında nadiren çocuk bakım hizmeti verilmektedir
ve bu hizmet alanında özel sektör daha etkindir. Bununla birlikte, seçim kampanyaları sırasında adaylar
bu tür hizmetlerin belediyeler tarafından sunulacağıı daha çok ve sık bir şekilde dile getirmektedir.
Gaziantep Büyükçekmece Belediyesi gibi belediyelerde bazı iyi uygulamalar mevcuttur.
Katılımcılar erken çocukluk bakımında belediyeler tarafından sunulan hizmetlere yönelik standartların
geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

8.5. Engelli Yetişkinler
Bu hizmet karmaşık bir hizmettir ve merkezi yönetim, belediyeler ve STKlar tarafından sunulmaktadır.
Bazı katılımcılar merkezi yönetimin mali yardım sağlaması ancak STKların mevcudiyet ve etkinliğinin

de artırılması gerektiğini düşünmektedirler. Belediyeler, engelli dernekleri ve STKlar ile bir araya
gelmektedir.
Temel sorunlu alan, engellilere yönelik verilerin yetersizliği ve hatta eksikliğidir. Aslında verilerin Sağlık
Bakanlığı’nın elinde olduğu ancak belediyelerle paylaşılmadığı öne sürülmektedir. Aynı zamanda,
daireler arası veri paylaşımının da neredeyse hiç olmadığı eklenmiştir. Bazı belediyeler veri toplamaya
ilişkin çalışma başlatmış ve şehirdeki her kurumun engellilere ilişkin verileri Belediye sistemine
girmesini istemiştir. Bununla birlikte, STKların çoğu bunu yapmayı kabul etmemiştir. Bu nedenle,
engellilere ilişkin verilerin toplanması ve izlenmesi yalnızca belediyeye yardım başvurusu yapanlarla
sınırlandırılmıştır. Demografik verilerin yetersizliğinden dolayı, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişiler
ve ihtiyaçlarının niteliği tam olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda, engellilere yönelik bir Sosyal Doku
Haritasının hazırlanması da önerilmiştir.
Sosyal hizmetler çerçevesinde yaşlı bakım hizmetleri etkili bir şekilde sunulurken yaşlı ve engelli
vatandaşlar için durum aynı şekilde değildir. Engellilerin istihdam edilmesi, mesleki eğitim, kentsel
alanlarda hizmetlere erişim ve engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu araçların sunulması açısından da
yardım sağlanmaktadır. “Korunan İşyerleri” projelerini uygulamaya koyan belediyeler mevcuttur.
Bununla birlikte, katılımcılar bu tür yardımlar için standartların hazırlanması gerektiğini savunmuştur.
Katılımcılar tarafından belirtilen bir diğer husus yardımın sürdürülebilirliğidir. Ekonomik kriz
dönemlerinde bu yardımlar kolaylıkla bırakılmakta ve önceliğini yitirmektedir.

9. SONUÇ VE ÖNERILER
Karşılaştırmalı çalışmadan ve çalıştay geribildirimlerinden elde edilen bulgular, Faaliyet A.2.1.1 Hizmet
sunumu için süreçleri basitleştirmek üzere yerel hizmet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
kapsamında hizmet standartlarının geliştirilmesiyle ilgili yaklaşan LAR III çalışması için politikaların
iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan alanları ve önerileri ortaklaşa olarak belirlemiştir. Politika ve hizmet
standardını iyileştirme alanları aşağıda özetlenmiştir. Tüm meseleler LAR III'ün devam eden çalışmaları
kapsamında gerçekçi bir şekilde ele alınamayacak olsa da en azından aşağıdaki önerilere dayanarak,
projenin yardımcı olabileceği meseleler için öncelikli bir düzen oluşturulması önemlidir.
1. Evsel Atık Yönetimi
Atıkların ayrılması ve geri dönüşümü de dahil olmak üzere evsel atık yönetimi belediyenin
sorumluluğundadır ve atıkları belediyenin kılavuz kurallarına göre ayırarak bu konuda belediyeye
yardımcı olmak hane halklarının görevidir. Çalıştay katılımcılarının ileri sürdüğü evsel atık yönetiminin
kritik yönleri, birçok AB ülkesinde tanımlanan duruma benzemektedir. Hem AB hem de Türkiye,
belediye önleme, geri dönüşüm ve kirleten-öder ilkesine dayanarak evsel atık yönetimini daha
sürdürülebilir bir şekilde kolaylaştırmak için iddialı bir yasal çerçeve oluşturmuştur. Bununla birlikte,
gerçekler, Türkiye’nin yanı sıra AB’de de mevzuat ve uygulama arasında bir boşluk olduğunu ortaya
koymaktadır ve belediyelerin yasal gereklilikleri içselleştirip bunlara uyması yıllar sürebilir.
Çalıştay katılımcıları tarafından gündeme getirilen birçok konu, hizmet sunumunu yasaya uygun bir
şekilde yerine getirmek için finansmanın eksik ollmasıyla ilgilidir. Öte yandan, belediyelerin belediye
giderlerini karşılayabilecek olan maliyete dayalı ücretleri tahsil edemeyebileceği de açıktır. Bu nedenle,
maliyete dayalı ücretler için yasalara dayalı hükümlerin belediye uygulamaları ile uyumlaştırılması
öncelikli bir husustur. Sadece tüm masrafları karşılamak için değil, aynı zamanda evlerde atık önleme
ve geri dönüşüm davranışını teşvik etmek için de. Belediyeler arasında daha fazla iş birliği -özel sektör
iş birliği olsun olmasın- ölçek ekonomilerini daha da artırabilir ve belediyelerin mali yüklerini azaltabilir.
Kentsel ve kırsal atık yönetimi ve bunun nasıl ödeneceği konusu kirleten-öder ilkesine uymalıdır zira
atık toplama için yapılan tüm ödemeler gerçek yönetim maliyetlerini yansıtmalıdır. Bir belediye yine
de belli hane halklarını sübvanse etmek istiyorsa, bunun hizmet sağlayıcıya ödenen atık ücretini
doğrudan etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde hem finansal sürdürülebilirlik hem de
tamamen maliyete dayalı bir yaklaşımın davranışsal yönü zarar görebilir.
İlerlemek için, Türkiye'deki merkezi hükümet, evsel atıklarda hizmet sunumunu aşağıdaki yollarla
iyileştirebilir:
1) Belediyeler için zorunlu geri dönüşüm hedefleri koyulması ve bu hedeflere ulaşamayan belediyelere
yaptırım uygulanmasının sağlanması,
2) Ulusal düzeyde belediyeler için teknik destek ve kapasite geliştirme programları düzenlerken, ayrı
atık akışlarının toplanması konusunda belediyeler için asgari hizmet standardı şeklinde kılavuzların
hazırlanması,
3) Belediyelerin atık yönetimi maliyetlerini karşılamak için uygulayabilecekleri, rehber niteliğindeki atık
yönetimi için ortalama birim maliyetlerinin belirlenmesi,

4) Altyapı planlama ve/veya hizmet alımı yükünü paylaşarak atık yönetiminde ölçek verimliliğini
artırmak için Türkiye’deki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla belediyeler arası iş birliğinin
teşvik edilmesi ve,
5) Atık verilerinin belediye düzeyinde ele geçirilmesini sağlayarak planlama, izleme ve raporlamanın
iyileştirilmesi,
6) Türkiye Belediyeler Birliğinin, atık toplama, depolama ve tasfiye konusunda belediyeleri destekleyip
iş birliği yapması. Örneğin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan “Düzenli Depolama
Sahalarının Tasarımı, Seçimi ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı Raporu” bulunmaktadır.
2. Yerel Toplu Ulaşım
Çalıştay katılımcılarının yerel toplu ulaşım araçlarında özel sektör iş birliği konusunda gündeme
getirdikleri kritik konular, belirli yollar için trafik imtiyazlarının ihaleyle kamu ya da özel bireysel hizmet
sağlayıcılara verilmesi konusunda belediyeler için düzenleyici bir çerçeveyle AB Üyesi Ülkeler
tarafından hedeflenmiştir. Bir otobüs hizmetinin ihalesini kazanan yüklenici, sınırlı bir zaman dilimi
içinde belirli güzergahlar için tekel kazanır ve belediye ile yapılan sözleşme otobüs duraklarının yerini,
hizmet sıklığını ve zaman çizelgesini belirler. Ücret sistemleri, öğrenciler, yaşlılar, engelli veya işsizler
için ücret indirimlerini içerebilir ve bu durumda, işletme maliyetleri ile ücret geliri arasındaki açığı
belediyenin ödemesi gerekir.
Belediye ile otobüs işletmecisi arasındaki hizmet sözleşmesi genellikle dakiklik, engellilere erişim,
temizlik ve kullanıcı bilgileri gibi bir dizi performans kriterini içerir. Bu kriterler, işletme sözleşmelerinde
performans önlemlerine ve finansal teşviklere bağlı olup performans önlemlerinin karşılanmaması
durumunda fesih maddeleri ile desteklenir. Sonuçta, bir otobüs işletmecisi, bir dizi AB ülkesinde
olduğu gibi düşük performans durumunda sözleşmesini kaybedebilir (bkz. Bölüm 3.2’de yeniden
belediyenin yönetimine alma meselesi). Ulaşım hizmetlerinin izlenmesi ve uygulanması, belediye veya
toplu ulaşım düzenleyicisi tarafından yapılan kullanıcı memnuniyeti anketleriyle her zaman
desteklenmelidir. Çalıştay katılımcıları tarafından ileri sürülen inovasyon sorunu da bu konuyla
ilişkilidir ve belediyeler, kamu trafiği imtiyazları verildiğinde özel işletmecileri yenilikçi yaklaşımlar
sunmaya özendirirse daha da teşvik edilebilir. Bu şekilde, inovasyon ek bir rekabet kriteri haline gelir.
İlerlerken, Türkiye’deki düzenleyici çerçeve aşağıdakilerden faydalanabilir:
1) AB'den edinilecek deneyimle, özel trafik imtiyazlarının yönetimi karşısında yasalara bağlı yönetişim
önlemlerini inceleyerek yerel hizmet standartlarının nasıl oluşturulabileceği ve/veya
uygulanabileceğinin bir değerlendirmesi. Mümkünse, bu değerlendirme ayrıca şunları da içermelidir:
2) Yerel toplu ulaşımda belediyeler arası iş birliğinin iyileştirilmesi ve
3) Hizmet sağlayıcılar ve ulaştırma modları çapında ortak seyahat planlama ve biletleme sistemleri
aracılığıyla çok modlu ulaştırma sistemlerinin nasıl teşvik edileceği. Bu, aynı zamanda tüm hizmet
sağlayıcılar arasında veri paylaşımının ve iş birliğinin nasıl sağlanacağının değerlendirilmesini
gerektirecektir ki bu herşeyden önce merkezi hükümetin sorumluluğudur.
3. İtfaiye Hizmetleri
Birçok açıdan, Türkiye'deki mevcut itfaiye hizmetleri çerçevesi İspanya'da daha geniş kapsamlı bir
ulusal düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyan duruma benzemektedir. Çalıştayda alınan yorumlardan

açıkça anlaşılmaktadır ki, itfaiye hizmetlerinde daha fazla reform, kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi
ve mevzuat incelemesine dayandırılmalıdır.
Böyle bir incelemede, AFAD ve belediye itfaiye hizmetlerinin rolleriyle sorumlulukları göz önünde
bulundurularak örtüşen görevlere dair olası sorunlar ele alınmalıdır. Genel çalışma koşulları, ödemeler
ve eğitim standartları ile ilgili olarak çalıştay katılımcıları tarafından ileri sürülen kritik konular, gönüllü
itfaiyecilerin çalışma hakları dahil olmak üzere Avrupa’daki acil müdahale yetkilileri ve itfaiyeci ağları
tarafından da tartışılıp ele alınmaktadır ve Avrupa’daki tartışmalardaki dava sebepleri Türk itfaiye
hizmetlerinin reformu konusunda daha fazla bilgi verebilir.
Bu amaçla, hizmet standartları konusunda yaklaşmakta olan çalışmaların;
1) uygun iklim değişikliğine uyum kriterlerine dayalı afet yönetimi kapasitesi de dahil olmak üzere
güncel ulusal risk değerlendirme kriterlerine dayanan yerel itfaiye kapasitesi değerlendirmelerinin,
2) gönüllü itfaiyecilerin istihdamı ve ücretlendirilmesi için tek tip bir çerçevenin,
3) tüm itfaiyeci kategorilerini kapsayan ulusal bir eğitim müfredatının, ve
4) tüm itfaiyeci kategorileri için tekrarlayan ulusal bir hizmet içi eğitim ve uygulama standardının,
nasıl oluşturulacağını da içermesi gerekir.
4. Erken Çocukluk Bakımı
Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin gelecekteki gelişimi; belediyelerin çocuk bakım hizmeti için ortak
bir politika vizyonundan ve kamu ve özel hizmet sağlayıcılar için ortak standartların oluşturulması
dahil, hizmetin nasıl genişletilip geliştirilebileceğinden faydalanacaktır. Türkiye'de belediyelerin çocuk
bakım hizmetleri çerçevesi, en küçük yaş grupları için personel/çocuk oranları gibi hizmet standartları
içermesine rağmen kurumsallaşmış bir belediye çocuk bakım hizmeti yaygın değildir. Bununla birlikte,
yeni hizmet standartları geliştirilirken mevcut hizmet standartlarının daha fazla haritalandırılması
gerekmektedir.
AB’deki belediyelerin çocuk bakım hizmetlerinin karşılaştırmalı incelemesi, erken çocukluk eğitimi ve
bakımına çocukların katılımını artırmak ve AB’de kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak
amacıyla AB tarafından kabul edilen Barselona Hedefleri’nden yola çıkmıştır. AB’nin Barselona
Hedefleri ile ilgili ilerlemeleri düzenli olarak izlemesi, bir dizi hizmet standardına dayanmaktadır ki
bunlar Türkiye'deki hizmet standartlarının daha da geliştirilmesiyle de ilgilidir.
Bu amaçla, Türkiye'deki erken çocukluk bakımı hizmeti standartlarının daha da geliştirilmesi için,
hizmet sunumunun aşağıdaki kriterlere göre iyileştirilmesi gerekmektedir:
1) Yasal haklar, coğrafi konum ve esnek çalışma saatleri aracılığıyla resmi çocuk bakım hizmetlerine
erişim,
2) Çalışan tüm ebeveynler için fiyat uygunluğu,
3) Personel için zorunlu eğitim standartları, azami personel/çocuk oranları ve gıda tedariki konusunda
rehberlik açısından hizmet kalitesi,

4) Bireysel danışmanlık, uygulanan pedagojik ilkelerde geniş katılım ve şeffaflık ve bireysel hizmet
sağlayıcılar tarafından hizmet sunumu dahil olmak üzere belediyelerin çocuk bakımı hizmetlerine
ebeveynlerin katılımı.
5. Engelli Yetişkinler
Hizmet standartları, veri paylaşımı için ortak bir çerçeve ve hizmet sağlayıcıları için çok seviyeli
hükümet koordinasyonu hususunda çalıştay katılımcılarının gündeme getirdikleri sorunlar, AB içindeki
engelli hizmetlerinde karşılaşılan zorluklara benzemektedir. Bu zorluklar, normal yaşama katılmak ve
sosyal yardımın özel ihtiyaçlara uyarlanmasının benimsenmesini etkilemek için engelli kişilere kendi
kaderini belirleme hakkı veren Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi ile de değerlendirmeye
alınmıştır.
Rapor bulgularına ve çalıştay katılımcılarının geri bildirimlerine dayanarak, hizmet alanı; kamu ve özel
hizmet sağlayıcıları için ortak bir çerçevenin kurulmasından ve kamu-özel hizmet sağlayıcıları
arasındaki iş birliğinde yapılan iyileştirmelerden faydalanabilir ve bu da engelli bireylerin söz konusu
engellilik hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Belediyelerin bu hizmet alanında kolaylaştırıcı bir rol
oynaması için, engelliler hakkındaki bilgileri paylaşmak ve özel hizmet sağlayıcıların ortak bir veri
paylaşım mekanizmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için merkezi hükümet tarafından daha
fazlasının yapılması gerekmektedir.
Hizmet standardının geliştirilmesi açısından şu odak alanları belirlenmiştir:
1) Tüm engelli hizmetleri paketinin vatandaş odaklı olması, kendi kaderini tayin hakkı ve normal bir
yaşam sürdürmeye destek yönünden değerlendirilmesi önerilmektedir. Geleneksel engelli
hizmetleriyle ilgili yüksek maliyetler nedeniyle, hizmet alanı; hizmet sunumu ile ilgili maliyet
değerlendirmesinden, bu hizmetleri sunmaları için belediyelere verilecek kaynak zarflarından ve ‘diğer
uygulamalarla etkileşimde olmayan’ bir hizmet sunumu yaklaşımı ya da daha pasif ve/veya
kurumsallaşmış destekten ziyade normal yaşam aktivitelerine katılmak için vatandaş odaklı desteğe
öncelik vermek üzere mevcut belediye teşviklerinin uygun hale getirilmesinden faydalanabilir.
2) AB deneyimine, durum analizine ve çalıştay katılımcılarının yorumlarına dayanarak, bireysel
hizmetlerle bağlantılı çalışma süreçlerinden ziyade tüm engelli hizmetlerinde engelli kişilerin
önceliklerinden yola çıkarak hizmet sunumunun modernizasyonu için de güçlü bir potansiyel olabilir.
Tüm hizmet sağlayıcılarını kapsayan ortak bir hizmet giriş noktası faydalı olabilir.
3) Hizmetin şeffaflığı ile modernizasyonun sektörler, hükümet seviyeleri ve hizmet sağlayıcılar arasında
zorunlu veri paylaşımı ile desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için ortak bir mekanizma kurulmalıdır.
4) Korunan işyeri projeleri için ortak hizmet standartlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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EU Waste Incineration Directive (2000)
EU Action Plan for a Circular Economy (2015)
EU Environmental Impact Assessment Directive (1985, and later amendments)
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Social Committee and the Committee of the regions on the implementation of EU waste legislation,
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Environmental Protection Act, Denmark (2019)
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Hall (2012), Waste management in Europe: Companies, structures and employment
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Bus Services Act, the UK (2017)
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Passenger Transportation Law, Germany
Road Transport Act, Bulgaria
Land Transport Law, Spain
Anreiter (2003), Regulatory framework and legislation in public transportation
Department of Transport (2017), The Bus Services Act 2017 - New powers and opportunities (UK)
Campaign for Better Transport (2014), Making Transport Local: Devolution of transport in England
outside London (UK)
Brandt (2006), Liberalisation, privatisation and regulation in the German local public transport sector
(Germany)
Buehler (2009), Promoting Public Transportation: Comparison of Passengers and Policies in Germany
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Buehler et al. (2013), Regional Coordination in Public Transportation: Lessons from Germany, Austria,
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Suchorzewski (2013), Sustainable Urban Mobility in Transitional Countries (Bulgaria)
ICF Consulting Services (2016), Social Conditions in Urban Public Transport Companies in Europe.
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European Commission, DG MOVE (2018), Transport in the European Union - Current trends and issues
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Dobias (1998), Urban transport in France
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Asensio et al (2017), Competition in intercity bus tendering in Spain
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Transport Reviews, Vol. 29, No. 2, 261–278, March 2009
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privatization to achieve the better of two worlds
European Commission (2006), Study on Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under
Structural and Cohesion funds for the Programming Period 2007-2013, Country Report Spain
İtfaiye Hizmetleri
Emergency Response Act, Denmark
Fire and Rescue Services Act, England and Wales (2004)
Law on Disaster Protection, Bulgaria
European Trade Union Institute (2012), Firefighters: Feeling the heat
Local Government Association (2019), Fire authority members guide (UK)
Weltecke (undated), Fire service in Germany (Germany)
Kaiser (2019), Fire protection in Germany - Planning, approval, rules and regulation (Germany)
Center for Education (undated), Civil protection practice in Bulgaria
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Act on Day Care Facilities, Denmark (2007)
Childcare Act, the UK (2006)
Childcare Act, the UK (2016)
Equality Act. The UK (2010)
Statutory guidance for local administrations on early education and childcare, the UK (2018).
Pre-school and School Education Act, Bulgaria (2015)
Health Act, Bulgaria (2004, 2014)
Organic Law for Education, Spain (2006)
Organic Law for Quality Improvement of Education, Spain (2013)
European Commission (2009), The provision of childcare services - A comparative review of 30
European countries
Report from the EU Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on the Barcelona objectives (2018)
Del Boca (2015), Child Care Arrangements and Labor Supply
European Social Network (2014), Investing in Children's Services - Improving Outcomes
Janta (2015), Caring for children in Europe - How childcare, parental leave and flexible working
arrangements interact in Europe
European Parliament (2013), Quality in early childhood Education and care - Annex report with country
& case studies
European Parliament (2013), Country Report on Spain for the Study on Member States' Policies for
Children with Disabilities
Fagnani (2011), Recent reforms in childcare and family policies in France and Germany: What was at
stake?
Petkova (2013), Child care system reform in Bulgaria
Beleva (2008), The provision of childcare services in Bulgaria
Meurs (2003), The demise of state run child care in Bulgaria: causes and implications
Schreyer et al (2017), Bulgaria – key contextual data - In workforce profiles in systems of early
childhood education and care in Europe
de Vries et al (2019), Financing pre-school education in Bulgaria
European Social Policy Network (2018), Bulgaria: The never-ending reform of social support for people
with disabilities
Bulgarian Helsinki Committee (2017), Alternative Report about the rights Of Persons with Disabilities
in Bulgaria under The UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities
Shopov (2004), Disability social assistance in Bulgaria - legal background and financial analysis
Mladenov (2017), Disability and post-socialism (Bulgaria)
OECD (2015), Starting Strong IV: Monitoring quality in early childhood education and care – France
country report
OECD (2014), Education policy outlook Spain
WILCO Publication no. 6, Local welfare policies in Spain Employment, housing and child care

Sandstrom (2012): The characteristics and quality of pre-school education in Spain, International
Journal of Early Years Education
Engelli Yetişkinler
FRANET - the research network website of the European Union Agency for Fundamental Rights
United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol.
adopted on 13 December 2006
European Disability Strategy 2010-2020
EU Regulation No 181/2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport
Act on Legal Protection and Administration in Social Matters, Denmark (2012)
Act on Social Supervision, Denmark (2013)
Care Act, the UK (2014)
Health and Social Care Act, the UK (2012)
Disability Discrimination Act, the UK (2005)
Act on Equal Rights and Opportunities, Participation and Citizenship of People with Disabilities, France
(2005)
Social Action and Family Code, France (2019)
Social Code of the Social Welfare Code, Germany (2001)
Federal Participation Act, Germany (2016)
Protection from Discrimination Act, Bulgaria
Integration of Persons with Disabilities, Bulgaria
National Strategy for Persons with Disabilities, Bulgaria (2016-2020)
Law on the Promotion of Personal Autonomy and Care for dependent people, Bulgaria (2006),
Disabled People Act, Spain (1982)
Non-Discrimination Act, Spain (2003)
Equal Opportunities Act, Spain (2007)
Homes England, Strategic plan 2018/19 – 2022/23 (UK)
Institute for Fiscal Studies (2019), Adult social care funding: a local or national responsibility? (UK)
Adams (2018), Housing and disabled people: The role of local administrations (UK)
Department of Education (2018), Early education and childcare - Statutory guidance for local
administrations (UK)
Kock (2003), Disability Law in Germany: An Overview of Employment, Education and Access Rights
(Germany)
Federal Ministry of Labour and Social Affairs (2016), The implementation of the UN Convention on The
Rights of Persons with Disabilities in Germany
Federal Ministry of Labour and Social Affairs (2018), Social security at a glance (Germany)
Ministry of Foreign Affairs (2007), Policy for the disabled in France
Pathways Project (2018), Report on the comparison of the available strategies for professional
Integration and reintegration of persons with chronic diseases and mental Health issues
Council of Europe (2003), Rehabilitation and integration of people with disabilities: policy and
legislation (7th edition)
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare, National action plan on social inclusion for
the Kingdom of Spain 2013‐2016
www.thelocal.de (2 Dec 2016), At last: Germany passes major disabled rights reform

www.legal-dialogue.org (19 Jan 2017), Germany Passes Federal Law for the Participation of Disabled
People
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Ek 3. AB Hizmetleri Çalışması Sunumları

Ek 4. Hizmet Standartlarının Geliştirilmesine İlişkin Kontrol Listesi
Hizmet alanları için ortak tartışma konuları:
LAR Projesi’nin gerçekçi biçimde ele alabileceği en önemli üç sorun nedir?
2. Yürürlükteki mevzuat, hizmet sunumuna elverişli mi?
• Kanunla tanımlanmış hizmet standartları mevcut mu, uygulanıyor mu, yeterli mi?
• Hizmet sunumu, belediyenin mevcut kaynak boyutunu ve kapasitesiyle uyumlu mu? (İK,
ekipman, altyapı, finansman gibi)
• Sorumluluk ve yetki tahsisi, hizmeti sağlamak için açıkça ifade edilmiş mi ve yeterli mi?
• Farklı yönetim düzeyleri arasında açıkça anlaşılır, muğlak olmayan sorumluluk bölüşümü var
mı? (Durum analizi, bunu bir sorun olarak ortaya koymuştu).
• Hukuki ve fiili hesap verebilirlik standartları yeterli mi? Yukarıya doğru, yatay, aşağıya doğru?
1.

Evsel Atık
Türk mevzuatı, Atık Direktifi ile uyumludur. Atık Direktifi, aşağıdakileri de içermek üzere, tüm
belediyeler için nispeten tekbiçim ve zorunlu atık yönetim rejimi getirmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehber ilkeler – atık hiyerarşisi ve ayrıştırma, kirleten öder ilkesi (KÖİ) ve üreten sorumluluğu
Geri dönüşüm hedefleri: 2020’de %50, 2025’te %55, 2030’da %60, 2035’te %35
Tüm yetki düzeylerinde zorunlu atık yönetim planları (6 yıllık dönemlerle revizyon) (Md. 28),
durum ve planlama kısımları mevcut olarak ve zorunlu kamusal danışmaya dayalı olarak
Atık izleme ve raporlama
Belediye atık ayrıştırması için minimum standartlar: Kağıt, metal, cam, biyoatık, tehlikeli, atık
elektrik-elektronik eşya (AEEE)
Mali önlemlerin kullanılması – maliyet temelli toplama ücreti, depolama ve yakma vergisi
Belediyeler arası işbirliğinin kullanılması
Özel sektör katılımının kullanılması
Uymayan belediyelere hükümetin yaptırım uygulaması
Ayrıştırılmış atıkların daha sık toplanması.

Değerlendirme konuları
•

•

•
•

Yukarıdaki temel ilkeler ve zorunlu standartlar Türk hukukunda ne ölçüde benimsenmiş durumda,
ve Türkiye’de ne ölçüde uygulanıyor? Evsel atıkların fiilen toplanması, hanelerden talepleri
karşılıyor mu? Hükümetin standartlarını karşılıyor mu? AB genelinde bu büyük ölçüde değişkenlik
gösteriyor.
Atık ayrıştırma ve geri dönüşümde etkili meclis-hane ortaklıkları ve zorunluluk (atık planlama)
bakımından, halkın katılımı başarının ön koşuludur. Evsel atık üreticisi olmak daha da zorlu hale
gelmiştir; aktif katılım olmadan, ayrıştırma ve geri dönüşüm başarılamaz. Belediyeler bunu ne
ölçüde başarıyor?
Atık toplama ücretleri uygulamada maliyet-temelli mi ve atıklara ilişkin davranışı düzenlemeye
yönelik mi?
Her şeyden önce, atığın oluşması nasıl önlenmeli? Kim, ne yapıyor?

•
•

Dışarıdan hizmet alımı – Ne ölçüde uygulanıyor? İşe yarıyor mu?
Belediyeler arası işbirliği – işe yarıyor mu? Sorunlar var mı?

Yerelde toplu taşımacılık
AB araştırmasına göre, odak noktası ve zorluklar, örneğin aşağıdakilere ilişkindir:
•

Kırsal hareketlilik – nüfusun azalıyor olmasına rağmen uzak bölgelerin hizmet kapsamında
tutulması
• Kentsel hareketlilik – kamu-özel ulaşım bağlantıları, çok modlu ulaşım sistemleri
• Çok modlu veri paylaşımı ve işbirliği – e-seyahat planlayıcıları, ödeme sistemleri
• İklim dostu toplu taşımacılığın başlatılması
• Bisiklet yolları, rehberli otobüsler vs. gibi yenilikler
• Yeniden belediye bünyesine alma.
Standartların daha da geliştirilmesi için, trafik imtiyazlarına ilişkin yönetişim çerçevesini gözden
geçirmek, ve şu hususlarda performans teşvikleri ve hizmet kalitesi uygulaması getirmek gerek: 1)
Katılım – kullanıcı anketleri, mülakatlar, app/seyahat planlayıcı; 2) Trafik verileri – Türkiye’de paylaşım
ihtiyaçları; ve 3) Özel ve kamu hizmet sağlayıcıları için ortak mali destekler.
İtfaiye hizmetleri
Raporda ve çalıştaydaki geribildirimlerde, aşağıdaki hususlar gündeme getirilmiştir:
•
•
•
•

•

Gönüllü itfaiyeci istihdam ve ücretlendirmesi için tekbiçim çerçevenin yasal dayanağı nedir?
Tüm itfaiyeci kategorilerini kapsayan ulusal eğitim müfredatı var mı?
AB’nin dile getirdiği diğer sorunlar, özellikle gönüllüler için hizmet içi eğitim ve uygulamanın
yetersiz olmasına ilişkindir.
Yerel itfaiye hizmet kapasitesi değerlendirmeleri, iklim değişikliğinin getirdiği riskler de dahil olmak
üzere, güncel ulusal risk değerlendirme kriterlerine göre mi yapılıyor? Türkiye’de genel olarak
itfaiye personeli için geçerli olabilecek bir sorun: İtfaiye birimlerinin yeter sayıda personeli var mı?
Bu sorunlar örneğin Birleşik Krallık’ta tartışılmıştır.
Müdahale süresine ilişkin hizmet standartlarının karşılaştırılmasına bağlı olarak, personel
durumu/doluluk oranları veya meslekten ve gönüllü olanlar için zorunlu eğitim standartları da ele
alınması gereken önemli konular arasında olabilir.

Erken çocuk bakımı
Türkiye, Barselona hedeflerine atıf yapıyor mu?
AB araştırması erişim, uygun fiyatlılık, açılış saatleri, bakım kalitesi standartları bakımından farklar ve
zorluklar tespit etmiştir. Rapora göre, Türkiye’deki zorluklar genel olarak hizmete erişim ve çalışan
ebeveynin ihtiyaçlarına uygunluk alanındadır. AB’de bazı ülkelerde yer garantisi sağlanmaktadır; ancak
açılış saati ve açık olduğu süreler ve ayrıca uygun fiyatlılık bakımından büyük ölçüde değişkenlik
mevcuttur.
Aile katılımı sorundur ve daha fazla şeffaflık gerekmektedir. AB’deki yaygın uygulamalar münferit
olarak ebeveynlere danışma, kurumsal denetimler ve merkezin yönetim kurulunda ebeveynlerin yer
alması şeklindedir. Meclis ayrıca, örneğin bütçeye ilişkin görüşleri alırken (hizmet düzeyi veya vergi

düzeyi) daha genel danışma isteyebilir. Türkiye’de, denetim ve ebeveyn işbirliği mevcuttur. Nelerin
değişmesi gerekiyor? Hizmet uygun fiyatlı mı?
Halihazır hizmet standartlarının şu bakımlardan değerlendirilmesi gerekmektedir: 1) Yasal hak
vasıtasıyla kurumsal çocuk bakım yerine erişim, coğrafi konum ve esnek açılış saatleri; 2) Çalışan tüm
ebeveynler için uygun fiyatlılık; 3) Personelin eğitim düzeyine ilişkin standartlar, personel/çocuk oranı
ve yiyecek sağlanması bakımlarından hizmet kalitesi; ve 4) Belediyenin sağladığı çocuk bakımına
ebeveynlerin katılması.
Engelli yetişkinler
Türkiye, 2008 yılında Engellilerin Haklarına ilişkin Sözleşme’ye taraf olmuştur. Hizmetler, hukuken ve
uygulamada Sözleşme’nin gerekleriyle ne ölçüde uyumludur?
•
•
•
•
•

Engellilerin aktif katılım ve kendi kararını verme hakkı nasıl güvence altına alınıyor? Nasıl
uygulanıyor?
Yönetim düzeyleri ve aktörler arasında hizmetler iyi koordine ediliyor mu?
Finansman ve kapsam
Şeffaflık ve hesap verebilirlik – hizmetler yeterince duyuruluyor mu?
Engellilerin toplu taşımacılığa ve kamusal alanlara erişimi
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