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1.

Giriş

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehirlerin ve
ilçe belediyelerinin kuruluş ve işleyişine dair kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiş,
büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiş ve büyükşehir belediyelerinin görev alanının il
sınırlarına kadar genişlemesi ile birlikte bağlı ilçelerin sınırları içerisinde yer alan köy ve belde
belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Böylelikle büyükşehirlerde yaşayan nüfus önemli
ölçüde artmış ve bu şehirlerde kırsal alanlarda altyapı ve hizmetlerin sunumu da büyükşehir
belediyelerinin görevleri arasına dahil olmuştur.
Kamu altyapı hizmetleri, yerel yönetimler tarafından iktisadi, sosyal, siyasal, yasal ve teknolojik
birçok parametre dikkate alınarak sunulsa da hizmet sunumundaki kalite düzeyi ve
vatandaşların kamu altyapılarına adil erişimi hususları büyük önem arz etmektedir. Ancak
uygulamada kamu altyapı hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda yönetsel ölçekte etkinsizlik,
kurumsal kapasite eksikliği, finansal problemler ve organizasyonel sorunlar olarak
sıralanabilecek hususların etkisiyle problemlerle karşılaşılmakta ve çoğu zaman uygulama
bütünlüğü sağlanamamaktadır. Bu bağlamda, büyükşehirlere köylerden dönüşerek yeni
katılan, merkezdeki mahallelere göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş, sulama, içme
suyu, kanalizasyon, yollar vb. altyapılara erişimin kısıtlı olduğu mahallelerin altyapı
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İstanbul ve Kocaeli hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe
belediyeleri ve bağlı idarelerin yatırım bütçelerinin en az %10’unu on yıl süre ile bu yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için kullanması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle, merkezi
yerleşimlere kıyasla düşük nüfus ve gelir düzeyine sahip kırsal yerleşimlerin nitelikli kamu
hizmetlerine erişiminin sağlanabilmesi ve bu kapsamdaki altyapıların inşa edilmesi amacıyla
büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin yatırım bütçelerinden kaynak tahsis edilmesi
zorunlu kılınmıştır.
Kırsal altyapı hizmet standartların geliştirilmesi sürecinde, öncelikle oldukça geniş kapsamlı bir
şekilde hazırlanan soru setinden faydalanılarak yurt içi (Ankara, Aydın, Erzurum, Eskişehir,
Konya, Muğla, Ordu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ve Polatlı Belediyesi) ve AB (Avrupa
Birliği) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler (Lousada, Zagreb, Gorenjska) ve merkezi yönetim
kurum temsilcileriyle çeşitli çevrimiçi toplantılar düzenlenmiş, ayrıca katılımcılara yarı
yapılandırılmış soru setleri yöneltilerek cevaplar yazılı olarak da derlenmiştir. Söz konusu
toplantılar ve yarı yapılandırılmış anket çalışmaları çerçevesinde elde edilen bulgular, kırsal
alanlardaki altyapı işlerinin yürütülmesine dayanak oluşturan mevzuat ve bu alandaki literatür
ile büyükşehir belediyelerinin altyapı hizmet sunumuna ilişkin genel görünümü başlıkları
çerçevesinde kırsal alanlardaki altyapı ve hizmet sunumuna yönelik mevcut durum raporu
hazırlanmıştır.
Diğer taraftan, AB üyesi ülkelerde kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen kırsal
kalkınma programlarına 2014-2020 döneminde AB fonlarından yaklaşık 100 milyar avro olmak
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üzere, ilgili ülkelerin katkılarıyla birlikte toplam 161 milyar avro tutarında destek sağlanmıştır.1
Söz konusu kırsal kalkınma desteklerinde en büyük pay kırsal altyapı yatırımlarına ayrılmış olup
söz konusu destek ve programlara ilişkin detaylar Kutu-1’de sunulmaktadır.
Kutu-1: Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Yürütülen Kırsal Altyapı Programları
Kırsal kalkınma destek programı kapsamında AB üyesi ülkelerde 2014-2020 yılları için toplam
118 adet program yürütülmüştür. Fransa’da 30 program için 11,4 milyar Avro, İspanya’da 19
program için 8,3 milyar Avro, Almanya’da 23 program için 9,5 milyar Avro ve İtalya’da 23
program için 10,4 milyar Avro tutarında AB kırsal kalkınma fonu kaynağı tahsis edilmiştir.
Bununla birlikte, kırsal kalkınma programları kapsamında en fazla pay, toplamın %22,6’sını
oluşturan fiziksel yatırımlara ayrılmıştır. Fiziksel yatırımların yürütülmesinde proje ve
programlara yönelik çeşitli alt ölçütler geliştirilmiş olup söz konusu ölçütler;
- Tarım ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve/veya geliştirilmesi,
- Tarım ve orman arazisine erişim, arazi toplulaştırma ve iyileştirme ile enerji ve su
temini ve tasarrufu dahil olmak üzere tarım veya ormancılığın geliştirilmesi veya
modernizasyonu ile ilgili altyapı destekleri,
- Tarımsal işletmelerin genel performansını ve sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik
destekler,
- Türlerin ve habitatların biyolojik çeşitliliğinin de korunması dahil olmak üzere
tarımsal-çevresel iklim hedeflerinin sağlanmasıyla bağlantılı üretim odaklı olmayan
yatırımlara destekler,
olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte kırsal altyapı yatırımlarına ilişkin standartların geliştirilmesine ilişkin
olarak AB üyesi ülkelerde yer alan belediyelerle yapılan görüşmelerde yerel yönetimlerin
ilgili birimleri tarafından;
- Karayolu ve içme suyu altyapılarının geliştirildiği ve iyileştirildiği,
- Kırsal ve tarımsal alanlarda kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla ölçütler
geliştirildiği ve kırsal alanlarda yaşayanlara danışmanlık hizmetleri sunulduğu,
- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla AB politikalarıyla uyumlu
olacak şekilde stratejiler belirlendiği,
- Sivil toplum kuruluşları ve kamunun ilgili birimleriyle vatandaşların tüm süreçlere
dahil edildiği,
- Çiftçi, arazi ve ilgili ekipman envanterinin tutulduğu,
- Üreticilere finans, ekipman ve danışmanlık çerçevesinde doğrudan destek
sunulduğu,
- Kırsal alanlarda yaşayan gençler için özel proje ve programlar oluşturulduğu,
- Ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik destek programları hazırlandığı,
- Ürünlerin pazara doğrudan ulaştırılabilmesi amacıyla tedarik zinciri ve lojistik
çözümler üretildiği,
ifade edilmiştir.

Bu çalışmada 6360 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ilgili hükmün kırsal alanlar arasında ve
her kırsal alanın kendi altyapı ihtiyaçları içerisinde kalkınmayı destekleyecek bir bakış açısı ile
hareket edilerek yerine getirilmesi, bu konuda izlenebilirliğin sağlanması ve kırsal yatırım
programlama süreçlerinin stratejik plan ve performans programı süreçlerine entegre
1

Avrupa Komisyonu, Overview of the rural development programmes for 2014-20,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rdp2014-20-list_en.pdf, Er. 04.07.2021
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edilebilmesi amacıyla standartlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda standartların büyükşehir ve ilçe
belediyleri tarafından kolaylıkla uygulanabilmesini teminen öncelikle kırsal altyapılar; alt
bileşenleri itibarıyla önceliklendirilmiş, sonrasında ise altyapı standartları bütçe ve yatırım
programı süreçlerine entegre edilmiştir.
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2. Kapsam ve Tanımlar
Yatırım 2 bütçesinin en az yüzde 10’unun kırsal altyapı projelerine ayrılmaması durumunda
büyükşehir belediyelerine yaptırım uygulanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmaması ve nüfusu yoğun yerleşimlere siyasi mülahazalar da dikkate alınarak daha fazla
yatırım yapılması olasılığı zaman içerisinde kırsal yerleşimlere yapılacak yatırımların azalması
riskini beraberinde getirebilecektir. Bu çerçevede, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırımlar
için ayırdığı kaynaklarının en az yüzde 10’unu dezavantajlı gruplar dahil olmak üzere bütün
vatandaşların altyapı hizmetlerine adil erişimini mümkün kılacak ve kırsal kalkınmaya azami
katkıyı sağlayacak şekilde kullanmasına yönelik standartların belirlenmesi büyük önem arz
etmektedir. Ancak söz konusu standartların belirlenmesi sürecinde öncelikle Kanun
kapsamında ifade edilen altyapı ve kırsal yerleşim yerleri tanımlarının açık ve anlaşılabilir bir
şekilde yapılması kritik önem taşımaktadır; zira söz konusu kavramlar uygulama, izleme ve
değerlendirme süreçlerinde bahse konu altyapı yatırımlarının fiziki ve mekânsal sınırlarını
çizecektir.
Bu alana ilişkin yazında geniş ve kapsamlı tanım olarak altyapı; yol, su ve kanalizasyon, elektrik
ve iletişim şebekeleri olarak ifade edilen çekirdek altyapılarına ilave olarak sağlık, eğitim ve
spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel amaçlı altyapı unsurlarını da kapsamaktadır. Diğer taraftan;
“Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde altyapı “İçme suyu ve
kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi
telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji
besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamalar”
olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik kapsamında yapılan altyapı tanımı daha dar
kapsamlı ve çekirdek altyapıyı ifade etmekte olup sosyal ve kültürel altyapı unsurları tanım
kapsamı dışında bırakılmıştır. Bahse konu yönetmeliğin bu alanda mevzuatımızdaki yegâne
düzenleme olduğu göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında geliştirilen standartlarda
çekirdek altyapı esas alınmıştır.
Bununla birlikte, kırsal alanlardaki altyapı imkânlarının geliştirilebilmesi amacıyla
düzenlemeye konu olacak yatırımların mekânsal olarak sınırlarının belirlenmesi
gerekmektedir. 6360 sayılı Kanun kapsamında şehir merkezlerindeki mahalleler ile merkeze
uzak, kırsal yerleşim özelliklerinin devam ettiği köylerden dönüşen mahallelerin aynı statüde
değerlendirilmesinin yarattığı aksaklıkları gidermek amacıyla, 16.10.2020 tarihli ve 31276
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7254 sayılı Kanun ile bu mahallelerin sosyo-ekonomik
durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, kırsal yerleşim özelliği
taşımaya devam edip etmediği hususları dikkate alınarak “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim
yeri” olarak belirlenebilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle 7254 sayılı Kanun kapsamında
yapılan düzenlemeyle 5216 sayılı Kanun değiştirilerek “Köy veya belde belediyesi iken
mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu,
şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve
benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine
büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim
2

İlgili mevzuatta yatırım; sermaye gideri ve sermaye transferi bileşenlerinden oluşmakta olup
çalışmada söz konusu tanımdan hareketle bu yönde bir yöntem izlenmiştir.
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özelliği taşıdığı belirlenen mahalleler”in kırsal mahalle olarak kabul edileceği hüküm altına
alınmıştır.
Diğer taraftan; 7254 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler 15.04.2021 tarihli ve
31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik
Alan Yönetmeliği”nde detaylandırılmış olup Yönetmelik kapsamında kırsal mahallelerin
belirlenmesinde kırsal mahallenin büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olmak kaydıyla, 1984
yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit
edilebileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede; kırsal mahalle ve kırsal yerleşim yeri
tanımlarından hareketle büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin yatırım bütçelerinin
%10’unu kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet
standartlarının geliştirilmesini teminen kırsal alan tanımı kırsal mahalle ve kırsal yerleşim
yerlerini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında yapılan toplantılar ve yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde mevcut
durum raporunda da detaylı bir şekilde yer verildiği üzere; gerek kırsal alan tanımı, gerek
altyapı yatırımı tanımı ve sınıflandırmasında mevzuatta netlik ve belediyeler arasında bir görüş
ve uygulama birliği olmadığı görülmekte, ayrıca kırsal altyapı yatırımlarının ölçülmesi ve
izlenmesine yönelik bir mekanizmanın da bulunmadığı dikkati çekmektedir. Ayrıca, belediyeler
tarafından 6360 sayılı Kanun kapsamında yer verilen %10 sınırının oldukça üzerinde kırsal
altyapı yatırımı yapıldığı ifade edilmesine rağmen ölçme ve değerlendirmeye yönelik bütçesel
izleme-takip mekanizmalarının oluşturulmadığı, taleplerin önceliklendirilmesinde kriterlerin
açık bir şekilde geliştirilmediği, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasındaki görev
paylaşımında uygulamada farklılıklar meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, altyapıya
ilişkin net bir tanım geliştirilmesi ve yatırım harcamalarının sürece dayalı bir sistematik
dahilinde gerçekleştirilerek belediyeler nezdinde uygulanabilir standartların geliştirilmesi ve
söz konusu standartların stratejik plan, bütçe, yatırım programı ve performans programlarına
entegre edilerek bütünleşik bir süreç tasarımı yapılması oldukça önemlidir.
Bu çerçevede, büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin yatırım bütçelerinin %10’unu
kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının
geliştirilmesi amacıyla öncelikle ilgili belediyeler ve merkezi yönetim kapsamındaki kurumların
temsilcileriyle yapılan toplantılardan elde edilen sonuçlar ve ilgili akademik çalışmaların
sonuçlarından hareketle kırsal altyapı unsurları kendi aralarında önceliklendirilmiştir. Bu
kapsamda; kırsal alanlarda öne çıkan en önemli ihtiyacın içme ve kullanma suyu şebekesi
altyapıları olduğu görülmektedir. İçme ve kullanma suyu şebekesinin oluşturularak kırsal
alanlardaki hanelerin erişimine sunulması sonrasında ise sırasıyla kanalizasyon şebekesi; sathi,
beton veya BSK kaplı yol ile ulaşım hizmeti; toplu taşıma hizmeti ve tarımsal sulama sistemine
erişim kapsamındaki altyapıların kırsal alanlarda öncelikli olarak sunulması önem arz
etmektedir. Söz konusu altyapılara ilişkin büyükşehir ve ilçe belediyeleri kaynaklarının kırsal
alanlarda adil bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla iki aşamalı bir standardizasyon
mekanizması öngörülmüş olup böylelikle büyükşehir sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların
daha adil ve etkin bir şekilde altyapılara erişim sağlaması amaçlanmaktadır.
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3. Metodoloji
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırım bütçesi ve programlarının eşgüdüm içerisinde
hazırlanması kırsal alanlardaki altyapı standartlarının oluşturulması ve yönetilebilmesi
açısından kritik önemdedir. Çalışmada kırsal altyapı işleri için belirlenen standartlar
çerçevesinde ayrılması gereken kaynakların projelere tahsisi, bu kapsamda yerel yönetimlerin
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım programını hazırlaması, ayrıca söz konusu
standartların stratejik plan ve performans programı oluşturma süreçlerine entegre edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; öncelikle yerel yönetimlerin yatırım programı hazırlama
süreçleri 5216, 5018 ve 2560 sayılı Kanun çerçevesinde özetlenerek sistematik biçimde
sunulmuş, sonrasında ise yerel yönetimlerin yatırım bütçelerinin %10’unu kırsal alanlardaki
altyapı işleri için kullanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen standartlar yatırım programı
sürecine entegre edilmiştir.
Ayrıca, büyükşehir sınırları içerisindeki tüm yerleşimlerin bir bütünü oluşturduğu ve nitelikli
altyapıya erişimin eşit ölçüde sağlanması gerektiği hususu ön planda tutulmuştur. Başka bir
ifadeyle, kırsal yerleşimlerin kademeli bir şekilde kent merkezlerindeki benzer altyapı hizmet
düzeyine ulaşması ya da yakınsaması hedeflenmektedir. Söz konusu yaklaşımın
uygulanabilmesini teminen oluşturulan iş akış diyagramı Şekil 1’de sunulmaktadır.
Kırsal alanda altyapıya erişimin sağlanabilmesi ya da erişimin iyileştirilmesi amacıyla öncelikle
kırsal alanlardaki mevcut altyapı ve hizmetlere erişim envanterinin oluşturulması, sonrasında
ise gerekli önceliklendirme ve kaynak tahsisatının envanter bilgisi baz alınarak yapılması hem
tahsisteki etkinliğin artırılması hem de adil ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışı açısından uygun
olacaktır.
Öncelikle, Tablo 1’de yer verilen kırsal alan bazında altyapı ve hizmetlere erişim tablosunun
tüm ilçe belediyeleri için büyükşehir belediyeleri ile koordinasyon içerisinde hazırlanması söz
konusu envanterin oluşturulması için gereklidir. Tablo 1’de ayrıca ilgili ilçenin kırsal nüfusu ile
toplam ilçe nüfusu verilerine yer verilerek söz konusu bilgilerin Tablo 2’de sunulan ilçe bazında
kırsal alan altyapı standartlarına girdi oluşturması amaçlanmaktadır.
İlçe belediyesi sınırları içerisinde yer alan tüm kırsal alanlardaki içme ve kullanma suyu,
kanalizasyon, ilçe merkezine ulaşım, toplu taşıma sistemi ve tarımsal sulama altyapılarına
erişime ilişkin veri setinin Tablo 1’de büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan tüm
ilçeler için oluşturulması gerekmektedir. Tablo 2 kapsamında büyükşehir sınırları içerisinde yer
alan tüm ilçelerin kırsal altyapı göstergelerinin Tablo 1’de yer alan kırsal alan göstergelerinden
faydalanılarak oluşturulması sonucunda ilçeler bütüncül bir şekilde karşılaştırılabilmektedir.
Söz konusu göstergelerin ilçeler için hesaplanması sonucunda ilgili göstergenin ortalaması
standardizasyon için bir karşılaştırma imkânı sağlamaktadır. Böylelikle söz konusu ortalama
gösterge değerinin altında yer alan ilçe, dezavantajlı olarak sınıflandırılabilecektir. Bununla
birlikte; ilçelerin karşılaştırılması amacıyla oluşturulan göstergelerle ilişkili altyapı
yatırımlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu belediyelere de yer verilmiştir. Ancak, altyapı
yapımından sorumlu belediyenin yanında ilgili altyapıların kırsal alanlarda inşa edilmesinde
ilçe ve büyükşehir belediyelerinin eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.
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Tablo 2’de oluşturulan göstergeler ilçeler arasında karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla ilçe ve
ilçede yaşayan kırsal alan nüfusları temel alınarak oluşturulmuştur. Böylelikle, kırsal alanlarda
ilgili hizmeti alan nüfus Tablo 1’de toplanarak ilçe bazında altyapı hizmetine erişimi olan kırsal
nüfus çıktısını üretmekte, söz konusu büyüklük de Tablo 2’de ilçe nüfusu ve ilçedeki toplam
kırsal alan nüfusuna oranlanarak ilgili göstergeler oluşturulmaktadır.
Bu çerçevede, örneğin Tablo 2’de yer alan “İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen
Kırsal Alan Nüfusunun Toplam Kırsal Alan Nüfusuna Oranı” göstergesi tüm ilçeler için
karşılaştırmalı olarak hesaplandığında büyükşehir belediyesinin söz konusu altyapı yatırımının
önceliklendirmesinde hangi ilçeye daha fazla önem vermesi gerektiği ortaya çıkacaktır. Söz
konusu karşılaştırma imkânı büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan içme suyu,
kanalizasyon, ilçe merkezi ve kırsal alanlara erişim, toplu taşıma hizmetleri ile tarımsal sulama
sistemi altyapı göstergeleri için geçerli iken, ilçe belediyeleri ise kırsal alanlarda sorumlu
olduğu kırsal alan içindeki yol altyapısı ve ilgili çevre düzenlemesi (tretuvar, kaldırım vb.)
hususlarında diğer ilçelerle karşılaştırma imkânı sağlayabilecektir. Diğer taraftan, belediyeler
Tablo 2’de yer alan konsolide göstergelerden hareketle altyapıya erişim imkanları düşük olan
ilçeleri belirleyebilirken, Tablo 1’de de söz konusu ilçelere ilişkin detaylara erişim
sağlayabilecektir.
Bu çerçevede, içme suyu, kanalizasyon, yol, sulama gibi ana altyapı unsurları itibarıyla kırsal
altyapı yatırımlarına izleyen mali yılda tahsis edilmesi öngörülen taslak yatırım ödenekleri,
yerel yönetimler tarafından hâlihazırda yürütülen ve yürütülmesi planlanan diğer yatırım
harcamaları ile bütçe tavanlarının belirlenerek birimlere dağıtılması süreçleri yatırım programı
hazırlıklarına esas teşkil etmektedir. Bütçenin kabul edilmesinden önce hazırlanan ve bütçeyle
uyumu belediye meclisleri tarafından kontrol edilen performans programında stratejik plan
kapsamında yer verilen hedefler ve söz konusu hedefler kapsamında yürütülecek faaliyetlere
ayrılan kaynaklar belirlenmektedir. Böylelikle, kırsal altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak
belirlenecek faaliyetlere ayrılacak kaynaklar, bütçenin eki olarak hazırlanması ve yayımlanması
gereken yatırım programına girdi oluşturmaktadır. Bu kapsamda; yatırım programında tahsis
edilmesi öngörülen yatırım tavanı dahilinde oluşturulan taslak ödenekler içme suyu,
kanalizasyon, yol, sulama gibi ana altyapı unsurları itibarıyla kırsal altyapı projelerine ayrılarak
performans programında gösterilebilecek, bütçenin kabulü öncesi yayımlanan performans
programında kırsal altyapı projelerine ayrılan kaynaklar da bütçenin eki olarak hazırlanacak
yatırım programına girdi oluşturacaktır.
Yatırım programında tahsis edilmesi öngörülen yatırım; sermaye gideri ve sermaye transferi
bileşenlerinden oluşmak üzere büyükşehir veya ilçe belediyesinin tüm yatırım harcamalarını
kapsamakta olup, kırsal altyapılara yapılacak yatırımın toplam yatırım tutarından ayrıştırılması
ve müstakil bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, toplam yatırım içerisinde kırsal
altyapı yatırımlarına analitik bütçe sınıflandırmasında müstakil bir bütçe alt kodu tahsis
edilmesi önerilmektedir. Böylelikle, toplam yatırım içerisinde ayrı bir bütçe koduyla
izlenebilecek olan kırsal altyapı yatırımlarının kolaylıkla raporlanmasına imkân tanınması
öngörülmektedir. Ayrıca, kırsal altyapı yatırım harcaması tutarının toplam yatırım
harcamasına oranlanmasıyla hesaplanacak olan makro ölçekteki göstergenin belediyeler
tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi, ayrıca
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün de söz konusu makro göstergeyi Mahalli İdareler
Faaliyet Raporu’nda yıllık olarak yayımlaması hususu gerek 6360 sayılı Kanun’un uygulanması
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gerekse de belediyeler arası karşılaştırılabilir bir standart oluşturulması açısından faydalı
olacaktır.
Yatırım programı ve performans programının hazırlık sürecinde kırsal yerleşimler için söz
konusu altyapı unsurları itibarıyla belirlenen taslak yatırım ödeneklerinin toplam yatırım tutarı
içerisindeki payının en az %10 olmasının kontrolü; bunun sağlanamadığı durumda ise bu
aşamanın yeniden yürütülmesi gerekmektedir. Böylelikle, kırsal yatırım ödeneklerinin toplam
yatırım tutarı içerisindeki payının en az %10’unun kırsal alanlardaki altyapı yatırımlarına
ayrılması yönünde temel bir standart oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, performans
programına esas teşkil eden ve yatırım programına girdi sağlayan yatırım projelerinin
sistematik bir formatta hazırlanarak yayımlanması projelerin takibi açısından önem arz
etmektedir. Bu çerçevede; stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve
faaliyetlerle ilişkili olacak şekilde, yerel yönetimlerin izleyen mali yılda yürütmeyi planladığı
yatırım projelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bütçenin eki olarak yayımlanması gereken yatırım
programı formatı Tablo 3’te sunulmaktadır. Ayrıca, Tablo 1’de kırsal alan bazında oluşturulan
altyapı envanteri ve Tablo 2’de ilçe bazında yer verilen kırsal altyapı standartlarından
hareketle, yatırım programlarının büyükşehir ve ilçe belediyeleri ayrımında uyum içinde
hazırlanması ile birden fazla il veya ilçeyi ilgilendiren yatırımların ilgili belediyeler tarafından
belediye birlikleri vasıtasıyla yürütülmesine ilave olarak eşgüdüm içerisinde projelendirilmesi
hususları kırsal altyapı standartlarının uygulanabilmesi açısından önemli gereklilikler arasında
yer almaktadır.
Yıllara sâri işlerin yürütülmesinde izlenebilirliği sağlaması açısından her bir proje için özgün bir
proje numarası sistematiğinin geliştirilmesi oldukça önemli olmakla birlikte projenin adı, yeri,
başlama-bitiş tarihi, tutarı, kümülatif harcaması ve mali yılı ödeneği bilgilerine de yatırım
programında yer verilmesi gerekmektedir.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kırsal alanlardaki altyapı yatırımlarının izlenebilmesi ve
yatırımların %10’unun kırsal alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere bütçe ve yatırım sürecine
entegre edilen temel standardın formülasyonu aşağıda sunulmaktadır. Söz konusu temel
standart, ilgili mali yılda yıllık olarak kırsal alanlarda bahse konu altyapı unsurlarına ayrılan
toplam kaynak miktarının toplam yatırım tutarı tavanına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.
Yerel yönetimlerin yatırım programı şablonlarında da kullanılması önerilen proje
numaralandırması sistematiğinde kırsal alanlardaki yatırımları tanımlamak üzere “K” simgesi
ile söz konusu altyapı unsurları ilişkilendirilmiş olup bu numaralandırma aşağıda
sunulmaktadır.
•
•
•
•
•

K1: İçme ve kullanma suyu
K2: Kanalizasyon
K3: Yol Yapımı
K4: Toplu Taşıma
K5: Tarımsal Sulama

Bu kapsamda söz konusu proje numaralandırma sistematiği kullanılarak büyükşehir
belediyeleri için oluşturulan temel standart aşağıda sunulmaktadır.

∑𝑖=5
𝑖=1 𝐴𝑛𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑦𝑎𝑝𝚤 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑎 𝑇𝑒𝑓𝑟𝑖𝑘 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 Ö𝑑𝑒𝑛𝑒ğ𝑖 (𝐾𝑖 )
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 Ö𝑑𝑒𝑛𝑒ğ𝑖
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≥ 0,1

Büyükşehir belediyelerinin yatırım programı için geliştirilen söz konusu standardın bir benzeri
ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan ve kırsal yerleşim içinde sathi, beton veya BSK kaplı
yol yapımı ile gerekli çevre düzenleme (tretuvar, kaldırım vb.) işleri için de oluşturulmuş olup
ilgili temel standart aşağıda sunulmaktadır.

𝐾𝚤𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑖𝑚 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡ℎ𝑖, 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝐵𝑆𝐾 𝐾𝑎𝑝𝑙𝚤 𝑌𝑜𝑙 𝑌𝑎𝑝𝚤𝑚𝚤𝑛𝑎
𝑇𝑒𝑓𝑟𝑖𝑘 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 Ö𝑑𝑒𝑛𝑒ğ𝑖
≥ 0,1
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 Ö𝑑𝑒𝑛𝑒ğ𝑖
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Şekil 1: Standartların Bütçe ve Yatırım Sürecine Entegrasyonu

Kırsal Alan Bazında
Altyapı ve Hizmetlere
Erişim (Tablo 1)
İlçe Bazında Kırsal Alan
Altyapı Standartları
(Tablo 2)

Kırsal İçme Suyu,
Kanalizasyon, Yol, Sulama
Gibi Altyapı Unsurları
Ayrımında Proje Tekliflerinin
İndikatif Yatırım
Ödeneklerinin Belirlenmesi

Bütçe Çalışmaları

<%10

Yatırım Tavanının
Belirlenmesi

Yatırım Tavanının En
Az %10’unun Kırsal
Altyapılar İçin Ayrılıp
Ayrılmadığının Yıllık
Bazda Kontrolü

≥%10

Kırsal Altyapı Projelerinin
Performans Programıyla
İlişkilendirilmesi
Yatırım Programı’nın
Yayımlanması (Tablo 3)

İzin, Kamulaştırma,
Projelendirme ve İhale
Alt Süreçleri

Projenin Yapım Süreci
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Fizibilite, Proje Tanıtım
Formları, Etüt Notları

Tablo 1: Kırsal Alan Bazında Altyapı ve Hizmetlere Erişim
İçme ve Kullanma
Suyu Şebekesine
Erişimi Olan
Nüfus

İçme ve Kullanma
Suyu Şebekesi ile
Hizmet Verilen
Büyükbaş ve
Küçükbaş Hayvan
Sayısı*

Kanalizasyon
Şebekesine
Erişimi Olan
Nüfus

Sathi, Beton veya BSK
Kaplı Yol ile İlçeye
Erişim Sağlayabilen
Nüfus

Kırsal Yerleşim
İçinde Sathi, Beton
veya BSK Kaplı Yola
Erişimi Olan Nüfus

Toplu Taşıma
Hizmetine
Erişimi Olan
Nüfus**

Tarımsal
Sulama
Sistemine
Erişim
(Var/Yok)

Kırsal Alan 1
Kırsal Alan 2

İlçe 1

Kırsal Alan 3
Kırsal Alan 4
Kırsal Alan 5
Kırsal Alan …
İlçe Kırsal Nüfusu
Toplam İlçe Nüfusu

İlçe 2

Kırsal Alan 1
Kırsal Alan 2
Kırsal Alan …
İlçe Kırsal Nüfusu

İlçe …

Toplam İlçe Nüfusu

…

* Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu şebekesine erişimi olan nüfus kriterine ilave bir kriter olarak
kullanılmalıdır.
** İlçe merkezine günde en az 2 sefer toplu taşıma hizmeti verilen yerleşim yerlerindeki nüfusu ifade etmektedir.
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Tablo 2: İlçe Bazında Kırsal Alan Altyapı Standartları
Sorumlu

Gösterge

İlçe 1

İlçe 2

İlçe 3

İlçe 4

İlçe 5

İlçe 6

İlçe …

İlçelerin
Ortalaması

İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen İlçe Nüfusunun Toplam İlçe
Nüfusuna Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Kırsal Alan Nüfusunun Toplam
Büyükşehir
Kırsal Alan Nüfusuna Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan
Büyükşehir
Sayısının Toplam Kırsal Alan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısına Oranı (%)*
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen İlçe Nüfusunun Toplam İlçe Nüfusuna Oranı
Büyükşehir
(%)
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Kırsal Alan Nüfusunun Toplam Kırsal
Büyükşehir
Yerleşim Nüfusuna Oranı (%)
Sathi, Beton veya BSK Kaplı Yol ile İlçeye Erişim Sağlayabilen Nüfusun Toplam Kırsal
Büyükşehir
Yerleşim Nüfusuna Oranı (%)
Kırsal Alan İçinde Sathi, Beton veya BSK Kaplı Yola Erişimi Olan Nüfusun Toplam Kırsal
İlçe
Alan Nüfusuna Oranı (%)
Toplu Taşıma Hizmetine Erişimi Olan Nüfusun Toplam Kırsal Alan Nüfusuna Oranı
Büyükşehir
(%)**
Büyükşehir
Kırsal Alanlardaki Sulama Oranı (%) (Sulanan Alan/Sulama Alanı)
* Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu şebekesine erişimi olan nüfus kriterine ilave bir kriter olarak kullanılmalıdır.
** İlçe merkezine günde en az 2 sefer yapılan yerleşim yerlerindeki nüfusu ifade etmektedir.
Büyükşehir

12

Tablo 3: Yılı Yatırım Programı Formatı
Hedef
(Stratejik
Plan/
Performans
Programı)

Altyapı
Unsurları
(İçme suyu,
kanalizasyo,
karayolu,
sulama vb)

Proje
Numarası

Proje Adı

Karakteristik
(Projeye
ilişkin temel
bilgiler)

Yeri (İlçe, Başlama- Proje Tutarı
Kırsal
Bitiş Yılı
Alan)
Dış
Toplam*
Kredi

Kümülatif
Harcama

Mali Yıl Ödeneği

Dış
Toplam*
Kredi

Dış
Toplam*
Kredi

İzleyen Mali
Yıldaki Ödenek
(+1. Yıl)
Dış
Toplam*
Kredi

İzleyen Mali
Yıldaki Ödenek
(+2. Yıl)
Dış
Toplam*
Kredi

* Kredi, öz kaynak, hibe vb. ödenek türlerinin toplamını ifade etmektedir.
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Yerel yönetimler tarafından sunulan altyapı hizmet kalitesinin artırılması, kırsal alanda yaşayan
vatandaşların çekirdek altyapı hizmetlerine erişimlerinin sağlanması bu bağlamda yerleşim yerleri
arasındaki altyapı hizmet sunumuna ilişkin farklılıkların azaltılması, hizmet sunumu aşamasında yapılan
yatırımların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ayrıca belediyelerin kaynak kullanım
kapasitesinin geliştirilebilmesi amacıyla karar alma süreçlerinin tamamında izlenebilirliği, katılımcılığı
ve şeffaflığı odağa alan mekanizma ve uygulamalar yerel yönetimler için büyük önem arz etmektedir.
Çalışma kapsamında esasen, kırsal alanlardaki altyapı işleri için standartlar geliştirilerek söz konusu
standartların yerel yönetimlerin bu alanda yürüttüğü faaliyet, görev ve sorumluluklarını kapsayan
stratejik plan, performans programı ve bütçe süreçlerine entegre edilmesi; vatandaş odaklı ve
vatandaşların memnuniyetini kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlayan, ayrıca ihtiyaçların belirlenmesi
süreci ve planlama aşamalarını bütünleştirerek örgütsel başarıyı ön plana çıkarmayı hedefleyen analitik
bir yapı önerilmektedir.
Bu çerçevede gerek uygulamalarda mümkün olduğunca birlik ve eşgüdüm sağlanması gerekse
belediyelere planlama, programlama ve altyapı hizmet standartlarına ilişkin teknik detaylarla ilgili yol
gösterilmesi açısından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili ya da yakın alanlarda
hâlihazırda belirlenmiş olan standartların göz önünde bulundurulması ve öncelikli olarak bu
standartlara başvurulması faydalı olacaktır.
Çalışma kapsamında TSE tarafından oluşturulan standartlar incelenmiş olup, kırsal altyapılarla ilişkili
standartlar Ek-1’de sunulmuştur. Bununla birlikte, Ek-1’de yer verilen standartlardan kırsal altyapılarla
en fazla ilişkili konumda olan ve aşağıda sıralanan standartlar Kutu-2’de irdelenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•

TS 266: Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular
TS ISO 37120 (İngilizce Metin): Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar - Şehir Hizmetleri ve Yaşam
Kalitesi için Göstergeler
TS EN 752 (İngilizce Metin): Binaların Dışındaki Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri Kanalizasyon Sistem Yönetimi
TS EN 13816 Ulaştırma - Lojistik ve Hizmetler - Toplu Taşıma - Hizmet Kalitesinin Tarifi, Hedefi
ve Ölçümü
TS ISO 18091 (İngilizce Metin): Kalite Yönetim Sistemleri - Yerel Yönetimlerde ISO 9001:2008
Uygulaması İçin Kılavuz
TS EN 15975-1+A1 (İngilizce Metin): İçme Suyu Tedarik Güvenliği- Risk ve Kriz Yönetimi
Kılavuzları- Bölüm 1: Kriz Yönetimi
TS EN 15140: Toplu Taşımacılık - Sunulan Hizmet Kalitesini Ölçmeye Yönelik Sistemler İçin
Temel Şart ve Tavsiyeler

14

Kutu-2: Kırsal Altyapılarla İlişkili TSE Standartları
TS 266 numaralı “Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular” başlıklı standart insani tüketim amaçlı suların
tarifi, sınıflandırılması ve özellikleri ile numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arzına ilişkin
hususları kapsamaktadır. Standart kapsamında insani tüketim amaçlı su; orijinal haliyle veya arıtıldıktan
sonra standartta belirtilen özellikleri sağlayan, genel olarak içme, yemek yapma, gıda maddelerinin
hazırlanması (gıda maddelerinin hazırlanmasında gıda maddesi ile doğrudan temas eden sular) vb.
amaçlar ile temizlik için kullanılan dere, nehir vb. akarsular, göl, baraj vb. durgun sular ile kaynak
(memba) sular olarak tanımlanmaktadır. Standart kapsamında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal
özelliklerine ilişkin limit değerler belirlenmiş olmakla birlikte, ayrıca standarda uygunluğu belirlenmiş
suların uygunluğunun devam edip etmediğinin izlenmesine yönelik teknik göstergeler de
oluşturulmuştur. Bu çerçevede, özellikle merkezi şehir şebekesinden bağımsız kaynaklardan kırsal
alanlara sunulan içme ve kullanma sularının söz konusu standarda uyum sağlaması oldukça önemlidir.
TS ISO 37120 numaralı “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar - Şehir Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi İçin
Göstergeler” kapsamında yaşam kalitesi açısından şehirlerde sunulan hizmetlerin kentlerin
sürdürülebilirliğine katkısına ilişkin standartlar geliştirilmiş ve gösterge setleri hazırlanmıştır. Söz konusu
standart büyüklüğüne ve konumuna bakılmaksızın, her türlü şehir, belediye veya yerel yönetimin
karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bir şekilde performansını ölçmek için kullanılabilmektedir. Standart
kapsamında ekonomi, eğitim, enerji, çevre, finans, yangın ve acil müdahale, ulaşım, sağlık, katı atık, atık
su gibi toplam 17 alanda, 39 adedi makro profil göstergesi, 100 adedi de alt gösterge olmak üzere
toplam 139 adet gösterge zorunlu ve yardımcı göstergeler ayrımında belirlenmiştir. Diğer taraftan,
standartta yer verilen ve kırsal altyapılarla ilişkili olarak seçilmiş temel göstergeler; konutlardan düzenli
olarak toplanan katı atık yüzdesi, kişi başına toplanan kentsel katı atık miktarı, çöp depolama
sahalarında imha edilen katı atık yüzdesi, 100.000 nüfus başına yüksek kapasiteli toplu taşıma
sisteminin kilometresi, kişi başı yıllık toplu taşıma kullanım sayısı, atık su toplama hizmeti sunulan
nüfusun yüzdesi, içme suyu sağlanan nüfusun yüzdesi ve kişi başı toplam musluk suyu tüketimi olarak
sıralanmaktadır. Bu çerçevede; çalışma kapsamında önerilen altyapı ve hizmetlere erişim göstergeleri
ile standartlarının TS ISO 37120 göstergeleriyle uyumlu olduğu dikkati çekmekle birlikte yerel
yönetimlerin TS ISO 37120 standardı kapsamında yer alan ekonomi, güvenlik, barınma ve şehir
planlaması gibi diğer alanlardaki performans göstergelerini uygulamalarının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
TS EN 752 numaralı “Binaların Dışındaki Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri - Kanalizasyon Sistem
Yönetimi” standardı kapsamında halk sağlığı, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma amaçları
doğrultusunda drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı, inşası, işletilmesi, bakımı ve
onarımına ilişkin temel amaç ve prensipler belirlenmektedir. Drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin
kurulması ve işletilmesi sürecinde; dışkı ve diğer atık su kaynaklı atıklarla temas yoluyla hastalık
yayılımının önlenmesi, içme suyu kaynaklarının atık su nedeniyle kirlenmesinin engellenmesi, yağmur
suyu ve taşkın nedeniyle oluşabilecek hasarların minimize edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin
kurulumu sürecinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, işletme ve bakım sürecinde su kalitesi ve
ekolojisi ile yerel su dengesinin korunması, minimum enerji kullanımıyla inşa edilmesi ve işletilmesi,
kanalizasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerin çevreye etkilerinin dikkate alınması hususlarına TS
EN 752 standardında temel ilke ve prensipler olarak yer verilmektedir. Bu kapsamda, kırsal alanlarda
kanalizasyon sistemlerinin kurulması ve işletilmesi sürecinde söz konusu ilke ve prensiplerin
uygulanması gerekmektedir.
TS EN 13816 numaralı “Ulaştırma - Lojistik ve Hizmetler - Toplu Taşıma - Hizmet Kalitesinin Tarifi,
Hedefi ve Ölçümü” standardıyla toplu taşıma sistemlerinde hizmet kalitesinin tanımlanması,
hedeflendirilmesi ve ölçümünün sağlanması ile ilgili ölçüm yöntemlerinin seçimi için yönlendirme
yapılması amaçlanmaktadır. Standart kapsamında uygunluk, erişilebilirlik, bilgilendirme, süre, müşteri
hizmetleri, konfor, güvenlik ve çevresel etkiler başlıklarında toplam 102 adet kalite kriteri belirlenmiştir.
Söz konusu kalite kriterleri arasında kırsal alanlarda sunulan toplu taşıma hizmetlerine erişimle
doğrudan ilişkili olan kriterler sefer sıklığı, dakiklik ve düzenli bir şekilde programa uyum olarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede TS EN 13816 kapsamında yer verilen kriterler çalışma kapsamında önerilen
kırsal altyapı standartlarıyla uyumlu olmakla birlikte, yerel yönetimlerin TS EN 13816 standardında yer
verilen kriterlere uyumunun sürdürülebilir ve verimli bir toplu taşıma sistemi oluşturulabilmesi
açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.
15

Kutu-2: Kırsal Altyapılarla İlişkili TSE Standartları
TS EN 15140 numaralı “Toplu Taşımacılık - Sunulan Hizmet Kalitesini Ölçmeye Yönelik Sistemler
İçin Temel Şart ve Tavsiyeler” başlıklı standart, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini ölçmek
amacıyla TS EN 13816 numaralı “Ulaştırma - Lojistik ve Hizmetler - Toplu Taşıma - Hizmet Kalitesinin
Tarifi, Hedefi ve Ölçümü” standardı çerçevesinde oluşturulan sistemlere yönelik temel şart ve
tavsiyeleri kapsamaktadır. TS EN 15140 standardında ölçüm sistemi tasarımı, ölçümün
gerçekleştirilmesi, kontrol görevlileri ve örnekleme ilişkin ilke ve prensipler belirlenmektedir. Bu
çerçevede, kalite kriterlerinin güncel ölçümlerinin yılda en az bir kez birleştirilerek raporlanması,
veri toplama ve işleme süreçlerinin şeffaf, izlenebilir ve doğrulanabilir olması, kalite kriterlerinin
önceliklendirilerek yalnızca kritik olanlara ilişkin ölçüm yapılması olarak sıralanabilecek öneriler TS
EN 15140 standardında sunulmaktadır.
TS ISO 18091 numaralı “Kalite Yönetim Sistemleri - Yerel Yönetimlerde ISO 9001:2008 Uygulaması
İçin Kılavuz” başlıklı standartta yerel yönetimlerin kalite yönetim sistemlerini uygulamaya koyarak
şehir sakinlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması ve belediye hizmetlerinin sürekliliğinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu standartta kırsal altyapı yatırımlarıyla ilişkili olarak
vatandaşların talep ve beklentilerinin anketler ve saha analizleriyle temin edilmesi, sunulan
hizmetlerin kalitesinin sürekli ölçümü, hizmet üretiminde ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi,
risk ve fırsatların dikkate alınması suretiyle kaynak tahsisinin önceliklendirilmesi hususları
vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin ISO:9001 kalite yönetim sistemini hayata
geçirerek TS ISO 18901 numaralı standardı uygulama süreçlerinde kullanması önem arz
etmektedir.
TS EN 15975-1+A1 numaralı “İçme Suyu Tedarik Güvenliği- Risk ve Kriz Yönetimi KılavuzlarıBölüm 1: Kriz Yönetimi” standardıyla içme suyu tedarikinde ortaya çıkabilecek kriz durumları için
temel prensipler geliştirilerek çeşitli ölçütler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Standart kapsamında
kriz yönetimi; krize hazırlık, kriz sürecinde operasyonel işlemler ve kriz sonrası döneme ayrılarak
söz konusu aşamalarda uygulanması gereken kriz yönetim ekibinin oluşturulması, durum
değerlendirmesi, karar verme, kararların uygulanması ve iletişim altyapısının kurulmasına ilişkin
temel gereklilikler belirlenmektedir. Bu çerçevede, yerel yönetimler tarafından içme suyu
sistemlerinde ortaya çıkabilecek büyük ölçekli arızalar ile beklenmedik durumlara karşı önlem
alınabilmesi amacıyla TS EN 15975-1+A1 standardındaki prensipleri uygulaması önem arz
etmektedir.
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4. İzleme ve Değerlendirme
Belediyelerin stratejik plan, bütçe ve performans programlarının izlenmesi ve değerlendirilebilmesi
amacıyla şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyuna duyurmak zorunda olduğu
idare faaliyet raporları, kırsal altyapı standartlarının gerçekleşme düzeylerinin izlenebilmesi ve
kamuoyu ile paylaşılabilmesi açısından önemli bir araç konumundadır. Bu kapsamda, öncelikle 5018
sayılı Kanun hükümleri gereğince mahalli idareler tarafından hazırlanan idare faaliyet raporlarına
dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıllık olarak hazırlanan mahalli idareler genel
faaliyet raporunda kırsal altyapı yatırım harcaması tutarının toplam yatırım harcamasına
oranlanmasıyla hesaplanacak olan göstergeye yer verilmesi önerilmektedir. Böylelikle, belediyelerin
toplam yatırım tutarı içerisinde kırsal altyapı yatırımlarına analitik bütçe sınıflandırmasında müstakil bir
bütçe alt kodu tahsis edilmesiyle kolaylıkla izlenebilecek göstergeye ilişkin yerel yönetimlerin
karşılaştırması ve durum değerlendirmesi yapılabilecek, ayrıca konuya ilişkin genel değerlendirme
yapılabilmesi imkânı ortaya çıkacaktır.
Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan faaliyet raporlarında kırsal altyapı yatırım harcaması
tutarının toplam yatırım harcamasına oranlanmasıyla hesaplanacak olan göstergeye yer verilmesi
suretiyle ilgili gösterge ve standardın takibi sağlanabilecek, ayrıca Tablo 2’de ilçe bazında sunulan kırsal
alan altyapı standartlarının raporlanmasıyla ilçelerin kırsal altyapılara erişiminin yıllar itibarıyla değişimi
ilçeler bazında karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan, büyükşehir
belediyelerinin ilçe bazında kırsal alanlarda yaptığı yatırım tutarlarına içme ve kullanma suyu,
kanalizasyon, yol yapımı, toplu taşıma ve tarımsal sulama altyapıları ayrımında da faaliyet raporlarında
yer vermesi önerilmektedir.
İlçe belediyelerinin ise, kırsal alan içinde sathi, beton veya BSK kaplamalı yola erişimi olan nüfusun
toplam kırsal alan nüfusuna oranı şeklinde belirlenen göstergeye faaliyet raporunda yer vermesi, ayrıca
kırsal alanlarda sorumlu olduğu alan içindeki yol altyapısı ve ilgili çevre düzenlemesi (tretuvar, kaldırım
vb.) yatırım tutarlarını faaliyet raporunda sunması önerilmektedir.
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Ek-1: Kırsal Altyapılarla İlişkili TSE Standartları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TS EN 13816: Ulaştırma - Lojistik ve hizmetler - Toplu taşıma - Hizmet kalitesinin tarifi, hedefi
ve ölçümü
TS ISO 37120 (İngilizce Metin): Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar - Şehir hizmetleri ve yaşam
kalitesi için göstergeler
TS 266: Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular
TS EN 752 (İngilizce Metin): Binaların dışındaki drenaj ve kanalizasyon sistemleri – Kanalizasyon
sistem yönetimi
TS ISO 18091 (İngilizce Metin): Kalite yönetim sistemleri - Yerel yönetimlerde ISO 9001:2008
uygulaması için kılavuz
TS EN 15975-1+A1 (İngilizce Metin): İçme suyu tedarik güvenliği- Risk ve kriz yönetimi
kılavuzları- Bölüm 1: Kriz yönetimi
TS EN 15140 (İngilizce Metin): Toplu taşıma - Hizmet kalitesini ölçen sistemler için temel
tavsiye ve şartlar
TS EN 15140: Toplu taşımacılık - Sunulan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik sistemler için temel
şart ve tavsiyeler
TS 1097: Şehir içi yollar - Altyapı tesislerinin planlama ve yerleştirme kuralları
TS 8443: Şehir içi yollar - Yol altyapısı
TS EN 13380 (İngilizce Metin): Kanalizasyon ve drenaj sistemleri - Bina dışı - Tamir ve yenileme
için kullanılan bileşenlerin genel özellikleri
TS EN 13508-1 (İngilizce Metin): Drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi - Bina dışı - Bölüm 1: Genel gerekler
TS EN 1610 (İngilizce Metin): Kanalizasyon kanalları ve tahliye sistemlerinin yapımı ve deneyleri
TSE IWA 4: Kalite yönetim sistemleri - ISO 9001: 2000 standardının yerel yönetimlerde
uygulanması için rehberlik bilgileri
TS EN 17366 (İngilizce Metin): Atık yönetimi - Toplama kaplarına erişim kontrolü - Kimlik ve
yetkilendirme
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