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1.

Giriş

Türkiye’de 2004 yılında İstanbul ve Kocaeli’nde başlayan “Büyükşehir Belediyesi-BŞB” pilot
uygulaması, 2012 yılında kabul edilen ve 2014 yerel seçimleri ile yürürlüğe giren “On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı altında tüm merkez ve ilçe
yerleşimlerinin belediyelerini ilin idari sınırı içerine alan 6360 sayılı yasa ile Türkiye’nin büyük
bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
6360 Sayılı Kanun’un gerekçeleri olarak; yerel ihtiyaçlara göre hizmet üretebilmek, çağdaş
belediyecilik anlayışı ile yüksek verimlilikle, hızlı ve kaliteli hizmet bütünlüğünün sağlanması
olduğu belirtilmiştir. Bu kanun ile mevcut “İl Özel İdareleri” kurulan büyükşehir belediyelerine
devredilmiş, Valiliklerin içerisinde “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları” ile gerekli
görülen sayıda yeni ilçeler kurulmuş, merkezi yönetim payları yeniden düzenlenmiş, köy ve
belde belediyelerinin tüzel kişilikler kaldırılmıştır.
Böylece Türkiye’de yeni kurulanla birlikte büyükşehir belediyeleri toplam 30’a yükselmiş ve
BŞB’lerine bağlı ilçelerinin mülki sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerin idari yapısında köklü
değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda köyler ve belde belediyeleri belde isimleriyle tek
“mahalle” olarak ilçe belediyesine intikal etmişlerdir.
Uygulamanın il olarak yapıldığı Kocaeli ve İstanbul’un toplam nüfusun büyük bir çoğunluğu
kentsel nüfustan oluşmakta olup, 2012 yılı verilerine göre İstanbul’da kentsel nüfus oranı %
98,9, Kocaeli’nde ise % 93,4’tür. Ancak 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Türkiye’de
büyükşehir statüsü kazanan bazı illerin kentsel nüfusuna yakın kırsal nüfusa da sahiptirler.
Örneğin 2012 yılında Muğla %56, Hatay % 50, Van % 48, Şanlıurfa % 45, Trabzon % 44, Ordu
% 43 kırsal alana sahip iller durumundalardı. Böylece 30 ilin büyükşehir belediyesi haline
gelmesi sonucu belde ve köylerin mahalleye dönüşmesi ile yaklaşık 10.400.000 nüfusun
doğrudan etkilenmesi söz konusu olmuştur (Dik E, 2019: 93).
Bu yapılan çalışma ile Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında yer alan
“A.1.1.6. Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin kırsal alanlarda tarımsal
destekleme hizmetlerinin standartlarının geliştirilmesi” faaliyeti için büyükşehir belediyeleri
tarafından tarımsal hizmetlerin sunulmasında yaklaşımlar ve anlayışların araştırılarak hizmet
standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, hizmet standartlarının
geliştirilebilmesine temel oluşturmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kırsal altyapı ve
hizmetlerinin sunulması süreçleri yasal, ekonomik, kurumsal ve sosyal sorun alanları
çerçevesinde bütüncül bir şekilde irdelenmiştir.
Çalışma kapsamında öncelikle BŞB’leri tarafından tarımsal destekleme hizmetlerinin
sunulmasında ilgili mevzuat incelenmiş ve uygulamadaki koordinasyon ve genel sorunlar
değerlendirilmiştir.
Mevcut durum çalışması kapsamında ilgili BŞB, ilçe belediyeleri ve merkezi yönetim
kapsamındaki kurumların temsilcileriyle yapılan çevrim içi toplantılar ve katılımcılarla

paylaşılan yarı yapılandırılmış soru formlarından elde dilen yazılı cevaplar çerçevesinde birinci
elden toplanan bulgular nitel olarak analiz edilebilmiştir.

2. Büyükşehir Belediyelerinde Mevzuat, Kurumsal Yapılanma
ve Kırsal Alan ve Tarımsal Faaliyet Yaklaşımı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, kanunla
büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye'de halen nüfusu 750 binin üzerinde olan
30 il büyükşehir statüsündedir.
Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ana hatlarıyla 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu tarafından belirlenmiştir.
Ayrıca, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6360 sayılı ‘’On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile 5216 sayılı
kanunda özellikle sorumluluklar, görev ve yetkiler konularında değişiklikler yapılmıştır. 30
Mart 2014 seçimleri ile birlikte il belediyesi statüsündeki ilgili belediyeler yasa gereğince
büyükşehir belediyesine dönüşmüştür.
Belediye faaliyetlerini düzenleyen bu ana kanunların yanı sıra, BŞB faaliyetlerinin gerçekleştiği
alanların düzenlenmesine yönelik olarak çıkarılmış çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ
bulunmaktadır.

2.1 Mevzuat Değerlendirmesi
Ana mevzuat hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;
➢

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Kanun Numarası: 5216
Kabul Tarihi: 10/7/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/2004
Büyükşehir Belediyesi ile büyükşehir sınırları içindeki tüm belediyeleri de kapsamına alan bu
Kanunun ile nüfusu 750.00’in üzerinde olan şehirlerde BŞB’nin sınırları çevresinde ve aynı il
sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesi kapsamına alınması
hükümleri getirilmiştir. Ayrıca BŞB sınırları içerinde nüfusu 50.000’in altında olan belediyeler
ve köylerin tüzel kişilikleri de kaldırılmıştır. Özellikle tüzel kişiliği kalkan köylerin mahalle olarak
ilk kademe belediyeleri ve ilçe belediyelere bağlanması hüküm altına alınmıştır. Böylece tüzel
kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları
belediyeye devredilmiştir.
BŞB faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin kırsal alan ve tarımsal faaliyetler konusunda bu
kanunun 7. Maddesi’nin (i) fıkrasında “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin,
tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak...”şeklinde
tarıma atıfta bulunulmakta olup tarımsal destekleme ya da kırsal alana yönelik bir konu yer
almamıştır.

➢

BELEDİYE KANUNU

Kanun Numarası: 5393
Kabul Tarihi: 3/7/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13/7/2005
Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl
ve esaslarını düzenlemeyi amaçlayan 5393 Sayılı Kanun, BŞB’lerini de kapsamına almaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi’nde ‘’Belediyenin görev ve sorumlulukları’’; 15.
maddesinde ise ‘’Belediyenin yetkileri ve imtiyazları’’ ayrıntılı olarak sıralanmaktadır. Bu
kapsamda kırsal kalkınmaya ilişkin ”Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” maddesi kapsamında tarımsal
destek faaliyetleri belediyelerin hizmet alanları arasına dahil edilmiştir.
Kanun’un “arsa ve konut üretimi” konusunun ele alındığı 69. Maddesin de “..tarım arazileri
hariç imarlı ve altyapılı arsalar üretmek..” tanımıyla sadece tarımsal arazilerin korunması ön
plana çıkmıştır. Ancak bu kanun kapsamında da tarımsal desteklemeler ve kırsal alanda
yürütülecek faaliyetler söz konusu edilmemiştir.
➢

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun Numarası: 5018
Kabul Tarihi: 10/12/2003
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 24/12/2003
Mahallî idarelerin malî yönetim ve kontrolünü de kapsamına alan 5018 Sayılı Kanunun amacı,
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,
kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.
Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların
kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun
hükümlerine tâbidir.
Bu kanun kapsamında özellikle BŞB’lerinin tarımsal alanda yapacakları faaliyet ve destekleri
konusunda mali hükümlere ilişkin bir konu bulunmamaktadır.
➢

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 6360
Kabul Tarihi: 12/11/2012
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 06/12/2012
14 ilde BŞB’lerinin kurulması ve 27 ilçe kurulması ile ilgili kanun. Bu kanunda önceki statüsü
değişen bölgeler için değişikliklerin kapsamı ve sorumluluk devirleri ile ilgili düzenlemeler
içermektedir.
6360 sayılı kanun ile BŞB’lerinin hizmet yükümlülükleri oldukça geniş bir alanı kapsamakta
olup, ilin idari sınırları içerisinde çok sayıda sorumlulukları söz konusudur. Bu kapsamda:

- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım,
bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü
imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak.
- İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını,
yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir
belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve
denetlemek.
- Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- BŞB’sinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
- 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.
- BŞB’sinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü
faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen
suları pazarlamak.
- Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve
gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri,
hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak,
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek
veya ruhsat vermek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak
ve denetlemek.

- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan
tahliye etmek ve yıkmak.
- 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.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve
malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek olarak belirlenmiştir.
6360 sayılı kanunda özellikle “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” fıkrası yer almaktadır.
Bu kapsamda BŞB’leri yönetim organizasyonlarında yeni kurdukları “Tarım Hizmetler”, “Kırsal
Hizmetler” gibi Daire Başkanlığı düzeyindeki yapılarla kırsal alana ve tarım-hayvancılık
faaliyetlerine ilişkin çalışmalara başlamışlar ve bu faaliyetler BŞB’leri ve İlçe belediyelerinin
önemli görevleri arasında yer almaya başlamıştır.
Ayrıca ayni bölümde yer alan “Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak,
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve
mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek” maddesi ile de tarımsal ürünlerin değer
zincirinde değer kazanmaları açısından önem taşımaktadır.
TARIM KANUN

➢

Kanun Numarası: 5488
Kabul Tarihi: 18/04/2096
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 25/04/2006
Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve
desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılması amacına
yönelik temel kanundur.
Bu Kanun, Türkiye’de tarım politikalarının amaç, kapsam ve konularının belirlenmesi; tarımsal
destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının
tanımlanması; bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî
yapılanmanın tespit edilmesi; tarım sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme
programlarıyla ilgili kanunî ve idarî düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama
usûl ve esaslarını içermektedir. Ayrıca belirlenen tarım politikalarının amaçları; tarımsal
üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların
korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin
güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal
kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek olarak ortaya
konulmuştur.
Uygulanan tarımsal desteklemelerin amacı;
i.

Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,

ii.

Uygulanan politikaların etkinliğini artırmak,

iii.

Sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır.

Tarımsal destekleme politikaları, ekonomik ve sosyal etkinlik ve verimlilik koşullarını
sağlayacak programlarla uygulanmakta ve destekleme ödemeleri belirlenen programların
niteliğine bağlı olarak, gerekli denetim ve kontrollerin tamamlanmasından sonra
ödenmektedir.
Tarımsal destekleme araçları;
a) Doğrudan gelir desteği,
b) Fark ödemesi,
c) Telafi edici ödemeler,
d) Hayvancılık destekleri,
e) Tarım sigortası ödemeleri,
f) Kırsal Kalkınma destekleri,
g) Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri,
h) Diğer destekleme ödemeleridir.
Türkiye’de Tarım Kanunu’nun uygulanmasından ve tarımsal destekleme politikalarının hayata
geçirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Birimleri, İl ve İlçe teşkilatları sorumludur.
➢

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tebliğ Numarası: 2020/24
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 21/11/2020
Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir
düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması
için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının
geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi,
kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin
artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için
yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları tesbit edilmesi olarak
tanımlanmıştır.
Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı
geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli
olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları
için 1.1.2021-31.12.2025 tarihleri arasında yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar
içermektedir.
Tebliğin tanımlar bölümünde kırsal alan, 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine
göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerini; kırsal ekonomik altyapı ise aile
işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine
yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek
böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine
parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımlarını tanımlamaktadır. Bu bağlamda
Tebliğin kırsal altyapı olarak yalnızca tarımsal altyapıyı kapsama aldığı görülmektedir.

Söz konusu tebliğde yerel yönetimler ve yerel yönetimlerle doğrudan işbirliği
öngörülmemektedir. Bu kapsamda kırsal alanda yapılacak tarımsal üretime ve ürün değer
zincirine yönelik yatırımlara katkı ön planlana çıkarılmaktadır.

2.2 Büyükşehir İle İlçe Belediyeleri Arasındaki Hizmet İlişkileri ve
Koordinasyon
5216 sayılı Kanunun 27’nci maddesinde yer verilen BŞB’leri ile ilçe belediyeleri arasındaki
hizmet ilişkileri ve koordinasyona ilişkin hükümler aşağıda sunulmaktadır:
•

•

•
•

•

•

BŞB kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından
uyum ve koordinasyon büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir
belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin
yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi
yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
BŞB’lerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin
büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında
dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
BŞB mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye
meclisince yapılır.
BŞB, belirlenen hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet
alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki
diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır.
İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından
karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına
dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir.
BŞB, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. BŞB,
kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış
olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı
için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine malî
ve aynî yardım yapabilir.

5216 ve 6360 sayılı Kanunlarla büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyon içerisinde
faaliyet göstermeleri zorunluluğuna ve aralarındaki görev ve yetki paylaşımına ilişkin hususlar
yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenirken, 6360 sayılı Kanun kapsamında kırsal alanların
tanımlanmasına ilişkin getirilen kritik değişikliklerle çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;
•

•

•

Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırlarıyla özdeşleştirilmiş, bununla birlikte bağlı
ilçelerin sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılmış,
Köyler ve beldelerin mahalle olarak ilçe belediyelerine bağlanmasıyla kırsal
yerleşimlerdeki tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda ilçe ve büyükşehir
belediyelerine bağımlı kalınmış,
Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yeniden
düzenlenmiş,

•

İl Özel İdareleri’nin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle kırsal altyapı yatırımı
faaliyetlerinin büyük bir kısmının büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülmesi
amaçlanmıştır.

Kentsel yerleşimlere hizmet sunumuna odaklanmış BŞB’leri ve tüm belediyeler tarım ve
hayvancılığın desteklenmesi ile kırsal altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda uyum güçlüğü
yaşamaktadır
Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, 442 sayılı Köy Kanunu’nda tanımlanan mecburi ve/veya
köylünün talebine bağlı işlerde, örneğin köye içilecek su getirmek, yol açmak, köy meydanını
düzenlemek, küçük tamir ve bakım işleri, ağaçlandırma, mesleki eğitim vb. faaliyetlerin
yürütülmesinde aksaklıklar yaşanmasına neden olmuş, köyün arazi, emlak, mera, kira vb.
gelirleri tüzel kişilik olmadığı için kullanılamaz hale gelmiş - bir kısmı belediyelere aktarılmışortaya çıkan yatırım ve hizmete erişim problemlerinden dolayı kırsal mahalle ve kırsal yerleşim
yeri kavramı ortaya çıkmıştır.
Merkezi İdarelerin iller, ilçeler ve kırsal alanda ve özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine
sunmakta oldukları hizmetlerinin yanı sıra BŞB’lerinin de bu konudaki sorumlulukları
değerlendirildiğinde en büyük sorun tarım ve hayvancılık hizmetlerinde ortaya çıkan çok
başlılık oluşmuştur. Ayrıca köy tüzel kişiliklerinin kalkmış olması nedeniyle Köy Kanunu
kapsamında kullanımı ve mülkü yapısı belirlemiş olan ve kırsal alandaki mera, otlak, çayır gibi
ortak alanların kullanımı konusunda da BŞB ve ilçe belediyeler arasında netlik sağlanmalıdır.

2.3 Büyükşehir Belediye Kanunları ve Tarımsal Destekleme Faaliyetleri
İlişkileri
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren kırsal alanda mahalleler, köy ve beldeler tüzel
kişiliğine bağlı yapılar olarak tanımlanmıştır. Bazı köylerin idari sahası içerisinde ise birden çok
sayıda mahalle bulunabileceği gibi, diğer taraftan da çok sayıda sezonluk kır yerleşimleri
(mezra, kom, dam, vb.) bulunmaktadır. Köyler, mezralar, yaylaklar ve kışlaklar ve diğer kırsal
nitelikli yerleşmelerleler bir bütünlük oluşturmaktadır.
Bunlar da dikkate alındığında köy tüzel kişiliği ortadan kaldırıldığı 6360 Sayılı kanun uygulaması
ile sadece bir tek köy yerleşiminin değil, köy kavramı içindeki çok sayıda küçük yerleşim de
etkilenmiştir. Böylece yaklaşık 1.635 belde belediyesi, 16.561 köy ve 17.635 köy altı (mezra,
kom gibi adlandırılan) yerleşimler olmak üzere yaklaşık 35.831 yerleşim “kırsal mahalleye”
dönüştürülmüştür.
6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir belediyeleri kırsala alana hizmet sağlama
konusunda “Kırsal Hizmetler”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” gibi
organizasyonlarla yapılanmaya gitmişlerdir. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık konusunda
“doğrudan çiftçi ve üreticilere yönelik desteklemeler” ve “dolaylı olarak çiftçi ve üreticilere
yönelik desteklemeler” şeklinde çalışmalar başlatılmıştır.
Kırsal alanlar sosyal yapısı, ekonomik geçim kaynakları gibi birçok özelliklerle kentlerden
ayrılmaktadır. Doğa ve insanın iç içe olduğu bir yaşam sürdürülmeye çalışılırken, gelişmeler
ve yatırımlar daha çok kentsel alanlarda yoğunlaşmaktadır.
Kırsal mahallenin-köyün ana fonksiyonu ağırlıklı olarak tarımsal üretim ve hayvancılık
faaliyetleridir. Ayrıca orman içi ve orman kenarı olarak tanımlanan köyler ise ormancılık
faaliyetlerinde orman içi mevsimsel hizmetler yanı sıra hayvancılık ve aile işletmeciliği yaygın

olarak yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak köyler kırsal nüfusun toprak üzerinde tarım ve hayvancılık
konularında yoğunlaştıkları yerledir. Bu yerleşimlerde sanayi, ticaret ve mesleki sınıfların
yoğunluğu hemen yok denecek kadar azdır.
Kırsal yerleşmelerde yaşayanların fiziksel mekânı kullanım biçimleri ekonomik geçim
kaynakları ile doğrudan ilişkilidir. Kanunla gelen değişiklikler neticesinde kırsal mahalleler
olarak tanımlanan köylerde, özellikle hayvancılık ile geçinen köylünün ahır yapacağı yerlere
söz konusu kanun sınırlama getirebilmektedir. Büyükşehirlerde bu tip hayvancılık faaliyetinin
sürdürülmesi tehlikeye gireceği, mera alanları dışında tarımsal faaliyetlerin söz konusu olduğu
kırsal arazilerin kentsel arazilere dönüşmesi gibi olası sorunlar ortaya çıkabilecektir.
Kırsal alanın; teknik ve sosyal altyapı sorunları iyileştirilerek, kırsalda yaşayanların çalışma ve
yaşam koşulları kalitesinin artırılması önem kazanmaktadır.
Kırsal alanlarla ilgili olarak; Türkiye’de kırsal alanlardaki kalkınma politikaları ve uygulamaları
desteklemek amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejileri” raporu yer almaktadır. Bu stratejilerin yer aldığı belgede;
• Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak,
• Göçlerin kırsal alanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek,
• Kırsal politika yönetişimini merkezi ve yerel düzeyde güçlendirmek,
•

Katılım öncesi süreçte AB tarım ve kırsal kalkınma müktesebatı uyumuna katkı
sağlamak, gibi amaçlar yer almaktadır (UKKS, 2015).

Türkiye’nin temel sosyo-ekonomik ve mekânsal eğilimlerine yönelik olarak hazırlanan bu
çalışma önem arz etmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin de benzer şekilde kırsal alanlardaki
yaşam ve çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik stratejiler ve standartların oluşturulması
çabaları söz konusudur. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında Erzurum Büyükşehir
Belediyesi kırsal alana ilişkin sadece tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik girdi
(tohum, fide, fidan, gübre, canlı hayvan, yem, vb.) sağlamak yerine üretimin kalıcılığını
sağlayacak sistemler geliştirmektedir. Bu kapsamda hayvancılık faaliyetlerinde yetiştirme
teknikleri konusunda üreticilerin uygulamalı olarak eğitimi, çok farklı uygulamalar
yürütülmektedir. Bu faaliyetler arasında hayvancılıkta içme suyu için meralara hayvan içme
havuzları (sıvat) yapımı, içme suyu göletleri, hayvan alım-satım merkezleri, mezbaha, et işleme
ve soğuk hava depoları yapılması, süt soğuk zinciri oluşturulması, arıcılığın geliştirilmesi için
standart kovan ve malzeme temini, sera ve alçak tünelde sebze üretimi, yerel ürünlerin
markalaşması ve değer zincirinin geliştirilmesi faaliyetleri söz konusudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kırsal alanda özellikle üretici kooperatifleri ve birlikleri ile
sözleşmeli üretim ile süt üretimi, çiçekçilik, peyzaj bitkileri, yerel tarımsal ürünler, kırsal turizm
ve ata tohum üretimi gibi konularda faaliyetlerini geliştirmektedir.
Kent-kır ayrımını ortadan kaldıran Büyükşehir belediyesi kanunları ile genişleyen belediye
hizmet alanının büyük bir kısmını, yerleşim bölgesi olmayan tarım arazileri, meralar, orman
alanları ve ekolojik hassasiyeti bulunan bölgeleri oluşturmaktadır. Bu konu dikkate alındığında;
▪ Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile üretim için kullanılması gereken verimli tarım
arazilerinin, mera ve otlakların kentsel alan kapsamına alınıp arsaya
dönüştürülmesi riski oluşmuştur. Bu tip tarımsal arazilerin korunmasına yönelik

▪

▪

▪

▪
▪

mevcut uygulamalardan sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, belediyenin
planlama yetkisi olan ve tarımsal faaliyet yürütülen arazilere yönelik çalışmalarında
ortak çalışma pratiklerini geliştirmesi gerekli görülmektedir.
BŞB tarafından kırsal alanın planlanması çalışmalarında özelikle tarımsal üretimin
yapılması gerekliliği de dikkate alınarak yapılacak faaliyetlerde (özellikle üretim
tesislerinin yapılması, tarım dışı kullanıma açılması, sanayi ve ticari tesisler, vb.)
mevcut imar mevzuatı ve planlama pratiklerinin bu konularda yetersiz ve belirsiz
kalabildiği olmaktadır.
Bu kapsamda tüzel kişiliği sona eren belde belediyeleri ve köylerde kıyı alanları ve
meralar, tüzel kişilikler tarafından korunamayacağı için “amaç dışı kullanıma”
açılabilmekte ve böylece doğal varlıklar ve kır yaşamı, ekosistem dengesi
gözetilmeksizin tahribata uğrayabilmektedir.
Yasa ile kırsal alanda yaşayanlar açısından Türkiye’de yeni bir göç dalgası ile söz
konusu olduğu görüşü gündeme olup, bunun kırsal alan tanımının değişmesinden
kaynakladığı söz konusudur. BŞB sayısının 30’a yükselmesi ile BŞB sınırları il mülki
sınırları ile bütünleşmiş ve kırsal mahalleye dönüşen belde ve köylerde yaşayan
yaklaşık 10,4 milyon kişi kırsal nüfustan kentsel nüfusa dönüşmüştür (UKKS, 2015).
Bu durumda büyükşehirlerde yaşayan nüfus önemli ölçüde artmıştır. 2020 yılı
itibarıyla ülke toplam nüfusunun yaklaşık % 77,9’u büyükşehirlerde yaşamaktadır.
6360 sayılı yasa kapsamında BŞB’leri kırsala alana hizmet sağlama konusunda
“Kırsal Hizmetler”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” gibi
organizasyonlarla yapılanmaya gitmişlerdir. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık
konusunda “doğrudan çiftçi ve üreticilere yönelik desteklemeler” ve “dolaylı olarak
çiftçi ve üreticilere yönelik desteklemeler” şeklinde çalışmalar başlatılmıştır.

Bununla birlikte, 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.
Bu kapsamda söz konusu yerleşimlerin altyapı gereksinimleri ve özellikle ulaşım, su temini,
atık yönetimi konularında BŞB’leri gerekli önemleri alarak hizmetlerin sağlanmasına yönelik
çalışmaları sürdürmektedirler. Ancak özellikle tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği
konularında gerekli olan destekleme sistemlerinin kesintisiz ve aksamadan gerçekleşmesi için
Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile BŞB’leri arasında işbirliği önem kazanmaktadır.
Özellikle kırsal alanda köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması, hizmetlerin ilçe ve büyükşehir
belediyelerince yürütülecek olması, köy ortak kullanım alanlarının mülkiyetinin değişimi gibi
birçok yeni uygulama söz olmuştur.
Genel olarak kırsal alanlarda tarımsal verimliliğin düşüklüğü, toprak mülkiyet yapısındaki
çarpıklıklar, sosyal altyapının yetersizliği, kentin yaşam ve iş olanakları açısından cazip olması,
tarım sektöründe gelirin azlığı ve sosyal güvencenin eksikliğine rağmen yeterli gelir elde
edilmemesi ve kırsal yoksulluk yapısal problemler olarak tanımlanmaktadır.

3.

Tarımsal Destekleme Faaliyetleri Mevcut Durum

Ülkemizde kırsal kalkınma ve tarımsal destekleme sistemleri merkezi olarak Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından kırsal alanda yer alan ve orman içi yerleşimlerde (köyler ve mahalleler)
yaşayan ve “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olan gerçek kişilere yönelik uygulanmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destekle bütçesi Tablo 1’de verilmektedir. Yıllık yaklaşık
22 milyar TL olarak gerçekleşen bu desteklerden BŞB sınırları içerisinde faaliyet gösteren
üreticiler de yararlanmaktadır.
Tablo 1. Tarımsal Destekleme Bütçesi (milyon TL)
Destekleme Konusu

Destekleme
2019

Alan Bazlı Tarımsal Destekleme (Mazot,
Gübre, Tohum, Fide, Fidan, vd.)
Telafi edici Ödemeler (Bitki Karantina,
Patates Siğili, Çay Budama Tazminatı)
Fark Ödemesi (Hububat, Bakliyat, Çay)
Hayvancılık Destek Ödemeleri
Kırsal Kalkınma Amaçlı Destekler
Tarımsal Sigorta Destekleri
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
TOPLAM

Bütçesi (Cari Fiyatlarla)
2020 (1)
2021 (2)

4.439

5.287

5.199

264
4.590
4.693
1.063
1.019
904
16.972

307
5.842
6.862
1.436
1.140
1.095
21.969

307
5.915
6.304
1.750
1.250
1.276
22.000

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
(1) Gerçekleşme tahmini
(2) Program

Öte yandan BŞB’nin kendi hizmet alanlarında yer alan tarımsal üretim ve hayvancılık
faaliyetlerine ilişkin yapmakta oldukları tarımsal desteklemeler de Tablo 2’de verilmektedir.
xxx
Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin Hanehalkına Tarımsal Amaçlı Transferlerinin Gelişimi
bin TL
Hane Halkına
Tarımsal Amaçlı
Transferler
Hane Halkına
Yapılan Toplam
Transferler
Toplam Harcama

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

5,797

8,367

6,588

6,189

1,194

1,247

853,434
35,130,964

987,721
45,389,187

1,017,716
56,690,752

1,279,506
65,139,573

2,104,872
59,490,789

1,743,441
40,763,343

Tarımsal Amaçlı Transferlerin Payı (%)
Hane Halkına
Yapılan Toplam
Transferler İçinde
Toplam Bütçe
Harcamaları İçinde

0.679

0.847

0.647

0.484

0.057

0.072

0.017

0.018

0.012

0.010

0.002

0.003

Burada görüleceği üzere BŞB’lerinin toplam bütçe harcamaları içinde %0,02’nin altında çıkan
destek tutarları 2018’den itibaren de belirgin bir düşme içine girmiştir. Görüleceği üzere
BŞB’lerinin toplam harcamaları içinde tarımsal destek hizmetleri ihmal edilecek düzeydedir.

Türkiye’de BŞB uygulamalarından önce kırsal alandaki üreticilere yönelik detskeleme
sisteminde “yerel yönetimler” sadece “belediyeciliğin gerektirdiği” hizmetleri yerine
getirmekten sorumlulardı.
Kırsal alanda üretimin geliştirilmesi, yaşam koşullarının
iyileştirilmesi, üretici refahının arttırılması Merkezi İdarelerin iller, ilçelerde ve hatta köylerde
bulunan birimlerince yerine getirilmekte idi.
Yerelleşme ve yerinde yönetim ilklerinin hayata geçirilmesi konusunda ilk adımlardan birisi
olan BŞB uygulaması ile tarımsal konularda kırsal alanda yaşayanlara yapılan desteklerden
sorumlu bazı kurumlar BŞB ve belediyelere transfer edilmeye başlamış ve hizmetler de yeni
kurumsal yapıda BŞB ve belediyelere transfer edilmiştir. Bu kapsam da Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlükleri, illerdeki Şube Müdürlükleri de Valilikler bünyesinde İl
Özel İdarelerine ve BŞB’lerinin oluşturulduğu illerde de BŞB’nin teşkilat yapısına dahil
edilmiştir. Ayni şekilde BŞB’leri bünyesinde kurulan Su ve Kanalizasyon şirketleri de su ve atık
su yönetimi konusunda görevlendirilmişlerdir.
Bu yapı içerisinde BŞB’nin, kurulan Su ve Kanalizasyon şirketlerinin ve merkezi yönetime ait il
ve ilçe temsilciliklerinin kırsal alana yönelik faaliyetleri ve özellikle tarımsal destekleme
konusunda görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarında standartların oluşturulması
kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu kapsamda, mevcut durumun belirlenmesi için Büyükşehir belediyelerinin ve ilçe
belediyelerinin tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik hizmet standartlarının
belirlenmesi amacıyla seçilen BŞB’lerin ilgili birimleri, ilçe belediyeleri ve merkezi yönetim
kapsamındaki kurumların il ve ilçe birim temsilcileriyle çevrim içi toplantılar yapılarak
katılımcılara yarı yapılandırılmış soru setlerinden oluşan sorular yöneltilmiş, ayrıca söz konusu
sorulara ilişkin cevaplar yazılı olarak da katılımcılardan alınmıştır.
Gerçekleştirilen çevrim içi toplantılara 11 belediye katılım sağlamış, ayrıca yedi adet belediye
de yarı yapılandırılmış soru formlarını cevaplamıştır. Merkezi yönetim temsilcileriyle de bir
adet çevrim içi toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu çevrim içi toplantılar ve
yarı yapılandırılmış soru formlarından elde edilen cevaplar derlenerek öncelikle bütçe ve
yatırım programlama süreçlerine ilişkin hususlar sonrasında ise altyapı yatırımları ve kırsal
kalkınmaya ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur.
Çalışma kapsamında Ek 1’de yer alan soru formları 3 ana başlık altında (Bütçe ve Yatırım
Programı Süreci, Altyapı Yatırımları ve Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destekleme Faaliyetleri)
detaylı olarak bilgiler toplanmıştır.
Öte yandan ilgili belediyelerle yapılan görüşmelerde bazı belediyelerin hazırlamış oldukları
yönetmeliklerle kırsal mahallelerde yaşayan ve tarımsal alanda bitkisel ve hayvancılık üretimi
yapan vatandaşlara yönelik desteklemelerde standartlar geliştirip uygulamaya geçirmeye
çalıştıkları gözlenmiştir. Buna ilişkin Ek 2’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarımsal
Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği” yer almaktadır.
24 Şubat 2021 tarihinde yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Tarımsal
Hizmetler Daireleri, İlçe Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin temsilcileri çevirimiçi
toplantıya katılmışlardır. Ayrıca bazı Belediyelerdeki yetkililerle karşılıklı görüşülmüş ve
dağıtılan soru formların verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda

özellikle “tarımsal destekleme hizmetleri” konusundaki bulgular ana başlıklar halinde aşağıda
verilmektedir:
1. BŞB’lerce yapılan tarımsal destekleme hizmetlerinde öne çıkan konulardan birisi
“destekleme yapılacak faaliyetlerin bölge ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi ve desteğin
tek kurum tarafından yeterli olarak yapılması” olmaktadır. Ayrıca tarımsal
desteklemelerde ilgili kurumların kendi stratejik planlama çalışmalarında ortak
çalışma kültürüne yeterince yer verilmemesi yapılan çalışmalarda tekerrürlere ve
diğer kurumların faaliyetleri/destekleri ile örtüşmelere neden olabilmektedir.
2. BŞB’lerce yapılan tarımsal destekleme uygulamalarında belli bir ortak
uygulama/standart olmadığı tespit edilmiştir. BŞB’lerin tarımsal desteklemelerinde
bazı uygulamalarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulmuş ve her yıl
yenilen “Çiftçi Kayıt Sistemine” (ÇKS) kayıtlı olmak zorunluluğu, ikametinin kırsal alan
içerisindeki bir yerleşimde olması, arazi varlığının belli bir büyüklükte olması ya da
belirli bir sınırın üzerinde olmaması, geçimini sadece tarımsal faaliyetlerden sağlıyor
olması, yerel Ziraat Odasına kayıtlı olması, destekleme için belirlenmiş bazı altyapılara
sahiplilik (süt soğutma tankının olması gibi) gibi ön koşullar aranmaktadır.
Öte yandan bazı BŞB’ler de hazırlamış oldukları ve genellikle yöresel kalkınma
konusundaki standartları yönetmelik haline getirerek uygulamaktadırlar. Ancak
bunları benzer koşullardaki BŞB’lerle paylaşmak ya da ortak uygulamalar konularında
koordinasyon yetersizliği söz konusudur.
3. Tarımsal üretim/hayvancılık konularındaki destek programlarının belirlenmesinde
ilin bütününü ya da alt bölgeleri/ilçeleri kapsayan farklı uygulamalar konusunda ise
ağırlıklı olarak ilgili yörenin kendi coğrafi şartları göz önünde bulundurularak
gerçekleştirilmektedir. Örneğin, sakız koyunu için yüksek rakımlı bölgeler yerine
ovalardaki işletmeler ve üreticilerin desteklenmesi, hububat desteklemeleri için
hububat yetiştirilen yörelerin değerlendirilmesi ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca, Ata
Tohumu, kooperatifleşme ile ilgili çalışmalar hemen tüm ilin tamamını kapsayacak
şekilde yapılmaktadır.
4. Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ilgili İl Müdürlükleri ve merkezi kurumlarla iş
birliği düzeyi hiçbir zaman istenilen düzeye ulaşmamıştır. Ancak yine de Tarım ve
Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, İlçe Belediyeleri ve zaman
zaman Üniversitelerle ortak çalışmalar da istenilen düzeyde olmasa da
yapılabilmektedir. Ancak bunun belirli bir sistemi oluşturulamamıştır.
5. Tarımsal desteklerin uygulamaya geçirilmesinde önceliklerin belirlenmesinde
“afetzedeler, dezavantajlı gruplar (kadınlar, engelliler), küçük aile işletmeleri ve
gençler gibi gruplar”, “yerleşim alanının tarım potansiyeli, iklim ve ihtiyaçları ile
gelişimini sağlanabilmesi için yapılan fizibilite çalışmaları sonuçları, üreticilerden gelen
talepler ve ihtiyaç olduğu düşünülen konular, diğer kamu kurumlarından,
kooperatifler, muhtarlıklardan gelen talepler” ön plana çıkmaktadır. Bu konuda
BŞB’leri yapacakları tarımsal destekler konusunda önceliklendirme ve buna bağlı
yararlanıcıların belirlenmesinde şeffaf ve kolay anlaşılabilir sistemler oluşturmalıdır.
Bunun oluşturulmasında katılımcı ve tüm farklı grupların rol alması sağlanmalıdır.

6. Tarımsal destek programlarının hazırlanmasında ve uygulamasında nihai
faydalanıcılarla ilişkilerin yürütülmesi için belirlenmiş olan yönetmelik, iç genelge,
standart anlaşma metinleri, izleme ve değerlendirme usulleri konusunda ise
uygulamalarda söz konusu desteği farklı amaçla kullanamayacağına ilişkin
taahhütnameler imzalatılmakta, tüzel kişilere (kooperatifler) yapılan desteklemelerde
tarımsal ekipman yada tesisin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olmakla birlikte
ilgili taşınır yada taşınmazın kullanım hakkı düzenlenen anlaşmalar ve protokollerle
tanımlanmaktadır. Ayrıca konuya ilişkin Belediye Meclis Kararı da önemli bir belge
olmaktadır. Bazı BŞB’leri de hazırlamış oldukları desteklemeye ilişkin yönetmeliklerle
uygulamalar yapılmaktadır. Ancak yapılan görüşmelerde ve toplantılarda bu konuda
uygulamayı düzenleyici ve yol gösterici bir standartlaşmanın bulunmadığı
anlaşılmaktadır.
7. Tarımsal destek programlarında sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, emisyon
azaltılması, su tasarrufu sağlayan sistemler, ağaçlandırma gibi faaliyetler
kapsamında yerel ürünler, mevcut sularının değerlendirilmesi ve depolanması ile
yapılar, hayvan içme suyu ve sulama amaçlı gölet yapılması, kooperatiflerin kurulması
ve çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra ayni olarak meyve fidanı, yem bitkisi, sebze
ve yerel tohumların desteklemesi, arıcılık ve hayvancılık konularında ana girdi
malzemelerinin temini, ayrıca küçük sulama yatırımların yapılması ve sulama suyunun
verimli kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, su kayıplarının azaltılması, sulama
suyu dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılması için; çiftçilerin kendi imkânları ile
yapamayacakları bakım- onarım faaliyetleri katkılar ön plana çıkmaktadır.
8. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında en çok tohum, yem, gübre, sera örtü altı
yetiştiriciliği, arıcılık, tarımsal sulama destekleri, fidan desteği, arıcılık faaliyetleri,
küçük sulama tesisleri, gölet yapımı, hayvan içme suyu göletleri, süt tankı, canlı
hayvan, yerel ürünlerinin üretilmesinden, markalaşmasına ve pazarlaması,
kooperatifleşme, çiftçi eğitimi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
9. Kırsal kalkınmaya yönelik projelerde özellikle kadınların, gençlerin ve engellilerin
üretime daha fazla katılımını destekleyen faaliyetler kapsamında bu Belediyelerce
kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrım sağlamaktadır ancak bütün
vatandaşlarına eşit hizmet sağlamaktadır. Özellikle kadınların üretime katılması ve
refah seviyelerinin yükseltilmesi, aile gelirine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen
desteklemeler ve kadın kooperatiflerinden ürünlerinin değerlendirilmesi ön plana
çıkmaktadır.
10. Tarımsal destekleme konusunda materyal temininin yanı sıra faydalanıcılara eğitim,
teknik bilgi, hasat, depolama, pazarlama gibi konularda çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilir hayvancılığın ve kırsal
kalkınmanın sağlanması ve desteklemesine yönelik gerçekleştirilen yem bitkisi
tohumu ve meyve fidanlarında bahçe hazırlığından hasadına kadar olan süreçte teknik
destek sağlanmak amacıyla Belediyelerin teknik personelleri mahallinde teorik ve
uygulamalı eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca çiftçilerin ürettikleri ürünlerin
paketlemesi, depolanması, pazarlanması, ürün yelpazesinde genişleme çalışmalarına
da teknik destekler sağlanmaktadır. Buna yönelik olarak yerelden gelen talepler

doğrultusunda da teknik destek amacıyla üretici eğitimleri ve mahalle toplantıları
yapılmaktadır.
11. Tarımsal üretime ilişkin nakdi destek sağlanmamaktadır.
12. Tarımsal üretim/hayvancılık faaliyetlerini destekleme çalışmalarında çiftlik içi
geliştirme destekler (sulama sistemi, arazi ıslahı, meyve bahçesi/bağ, süt toplama
tankı, ahır/ağıl tadilatı, hayvan temini, vb.) ve ortak kullanım tesisleri (sulama ve
hayvan içme suyu göleti, arazi toplulaştırma, hayvan içme suyu tesisler-sıvat, mera
ıslahı, hayvan pazarı, vb.) yapılmaktadır. Ayrıca tarımsal sulama tesislerinin bakımonarım ve makine ile yapılacak işlerde Belediyelerin makine parkından sağlanan
makinalarla çalıştırma destekleri de verilmektedir.
13. Tarımsal üretim/hayvancılık faaliyetlerinin desteklemelerinde mevcut kurum ve
kuruluşların uygulamalarından farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, kooperatifleşme
çalışmalarında Belediyeler ağırlıklı olarak sadece ana sözleşme hazırlama,
kooperatifçilik eğitimi, protokol ile mal veya malzeme kullanımı diğer kurumlardan
farklı bir düzeyde olmaktadır. Aynı şekilde ekolojiye ve alt bölgelere uygun belirlenen
ürünlere değişik ölçeklerde destekler verilebilmektedir.
14. Tarımsal destekleme konusunda üretim, hasat-depolama, ürün işleme-paketleme,
satış ve pazarlama gibi faaliyetlere ilişkin standart bir sisteminin geliştirilmesi
önemli olarak görülmektedir. Özellikle lisanslı depoculuk konusunda belediyelere de
bazı imtiyazlar sağlanabilir. Bazı ürünlerin yetiştirildikten sonra arz fazlası veya talep
azlığı nedeniyle maliyetinin çok altında satılması söz konusu olduğunda bu tür malların
sadece kooperatifler kanalı ile işlenerek piyasa belli düzende sokulması çalışmaları
yapılabilir. Ayrıca belediye-kooperatif işbirliği kapsamında yatırım planlamaları,
teşvikler ve istisna hükümleri vs. içeren düzenlemelerle etkin çalışmalar
yapılabilecektir.
BŞB’lerinin tarımsal destekleme konusunda üstlenmiş oldukları sorumluluklar ve
faydalanıcıların beklentileri gün be gün artmaktadır. Özellikle sektörün dışsal olumsuz etkilere
(kuraklık, aşırı yağış, donlar, fiyat dalgalanmaları, dövize dayalı olan girdilerin fiyatları, vb.) çok
açık olması ve dünyanın her yerinde olduğu gibi üreticilerin yenilikleri kabul etmede risk alma
kapasitelerinin ve örgütlenme yapılarının çok düşük olması desteklere olan bağımlılıklarını
arttırmaktadır. Bu durumda da tarımsal üretimde yer alan kitlelerin özellikle desteklerle
ayakta kalmaktadırlar. İşte burada BŞB’nın görev alanı içerinde bulunan ve kırsal alanda
üretim yapan üreticilerin, bu ürünleri işleyen tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi
konusunda belli standartların belirlenmesi önem kazanmaktadır.
Tarımsal desteklemelerin belirlenmesinde ürün, üretim teknolojisi, bölge ve alt bölgeler,
doğal kaynak yapısı ve ürünün doğası önem kazanmaktadır. Ayrıca tarımsal destekleme
konusunda birey üretici olmak, varsa örgüt yapısı, faaliyetin değer zincirine olan etkiler gibi
konular da değerlendirilmeli ve her bir konuda istenilen hedefler doğrultusunda belli ağırlıklar
geliştirilip, uygulanmalıdır.

4.

Değerlendirme

Büyükşehir yasasının birçok alanda kırsal kesim üzerinde çeşitli etkileri söz konusudur.
BŞB’lerin yetki alanının il sınırlarına genişletilmesinden il özel idarelerinin BŞB’lerne
devredilmesi, beldelerin kapatılarak, köylerin de tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye
dönüştürülmesinden büyükşehrin farklı kademeleri arasındaki görev ve sorumlulukların
yeniden dağıtılmasına ile yeni düzenlemelerin kırsal alandaki mahalleleri ve yaşayanlarını az
ya da çok etkileyen sonuçlar doğurmuştur.
Bu kapsamda, kırsal alana yönelik sunulmakta olan çok sayıdaki hizmetin BŞB’leri tarafından
yürütülecek olması kırsal nüfusun tek elden, daha organize ve daha kaliteli hizmet
alabilecekleri yaklaşımını ortaya koymaktadır. Ancak belediyelerin kırsal yerleşim bölgelerine
erişimlerinin etkinliği ile kırsal alandaki ihtiyaçların tam olarak belirlenebilmesi ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesi, gelişmişlik düzeylerinin ve birim alandan elde edilen hanehalkı
gelirlerinin arttırılmasına yönelik gerekli desteklerin sağlanmasında ve gerekli hizmetlere
ulaşım aşamasında farklı uygulamalar söz konusudur. Benzer farklılıklar Merkezi İdare’lerle
olan ilişki ve çalışmalarında ortaya çıkmaktadır. Bazı BŞB’leri bakanlıkların il ve ilçe
müdürlükleri ile daha yakın ve eşgüdüm içerisinde çalışırken bazılarında ise ortaya çıkan
hizmet çakışmaları çeşitli sorunlara neden olabilmektedir.
BŞB’lerinin; kırsal nüfusun büyüklüğü, bu nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı, gelirler,
kırsal bölgelerin merkeze uzaklığı, mevcut tarımsal altyapının durumu ve gerekli olan tarımsal
altyapı ihtiyacı gibi konularda ayrıştığı ve bu durumun uygulamada ve dolayısıyla hizmet
sunulabilen nüfus oranlarında farklılıklara yol açtığı görülmektedir. Ancak hâlihazırda kısıtlı
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere tarımsal destekleme
faaliyetlerin yanısıra gerekli olan tarımsal altyapı yatırımlarının sektörel olarak ve/veya
projeler arasında önceliklendirilendirmenin yapılması konusunda da ortak bir yaklaşım
bulunmamaktadır. Özellikle birbiri ile rakip olan projelerin seçimine yönelik önceliklendirme
kriterlerin belirlenmesi önemlidir.
BŞB’lerinin kırsal alanda ve özellikle tarımsal destekleme konusunda Merkezi İdare
kurumlarının eşgüdümü ile yapacakları faaliyetlerinde belli bir standart geliştirilmesi
konusunda farklı ülke uygulamaları dikkate alındığında özellikle AB üyesi olan ülkelerde buna
yönelik iyi örnekler söz konusudur. Bu kapsamda İspanya’da özellikle yerel yönetimler ve
merkezi idareler arasında net bir hizmet farklılaşması gözlenmektedir.
İspanya’da Barselona Belediyesi ile yapılan görüşmelerde kırsal alandaki üretici birliklerine
ağırlıklı olarak tarımsal ürün işleme, ürünlerin markalaştırılması, yerel ve uluslararası
pazarlanması, ürün kalitesinin arttırılması, bilinçlendirilme ve özellikle genç çiftçilere yönelik
arazi edinimi gibi “doğrudan olmayan” desteklemeler ön plana çıkmaktadır.
Üreticilere doğrudan yapılan maddi destekler de merkezi idare kurumları tarafından ve ağırlıklı
olarak AB fonlarından sağlanmaktadır. Kırsal alana yönelik üreticiler sağlanan maddi
desteklerin yanı sıra kırsal ulaşım yolları, sulama suyu temini, sulama şebekesi, atık yönetimi
gibi konular da yine merkezi idare kurumları tarafından belli bir program ve yerel yönetimlerle
eşgüdüm içerisinde temin edilmektedir. Bu yaklaşımda belli alanda ortaya çıkan ihtiyaçların
ve buna yönelik projelere verilen önceliklerin belirlenmesinde “verimli” ve “sosyal” içerilikle

projeler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca “iklim değişikliği” ve “toplululaştırılmış” projeler
yaklaşımı da benimsenmektedir.
Benzer uygulama ve yaklaşımın Portekiz için de geçerli olduğu ve yerel yönetimlerin bölgesel
düzeyde merkezi idarelerle işbirliği içerisinde kırsal alanda tarımsal üretime yönelik
altyapıların geliştirilmesi ve tarımsal verimliliğin arttırılması ön plana çıkmıştır. Öte yandan,
“tarladan-çatala” yaklaşımı ile nihai tüketiciye kadar olan süreçte değer zincirinin tüm
süreçlerini kapsayacak şekilde yapılandığı ve buna ilişkin standart uygulamaların yapıldığı
gözlenmiştir.
Slovenya ve Hırvatistan’da ise ulusal düzeyde önceliklendirme merkezi düzeyde ilgili
Bakanlıkça yapılmakta ve fonlandırılmaktadır. Ağırlıklı olarak Ortak Tarım Politikası
kapsamında belirlenen destekleme araçları ile yerel üreticilerin desteklenmesi
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda belli büyüklükteki üreticiler doğrudan desteklerini (alan
bazında ya da hayvan bazında) merkezi idarelerden (Tarım Bakanlıkları) ve daha çok küçük
üreticiler ve yerel üretici birlikleri/kooperatifler de yerel yönetimlerce dolaylı olarak
desteklenmektedirler. Bu destekler birbiri ile çakışmayan, işletme verimliliğini arttırmaya
yönelik, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, eğitim amaçlı ve uzun vadeli Avrupa Birliği Yeşil
Mutabakat hedeflerine yönelik halde planlanmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin bütün kırsal yerleşmelerdeki yaşayanların refahları ve gelirlerinin
artması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için benimsenmesi gereken temel ilkeler ortaya
konulmalı ve sonrasında yerele özgü kararlar tüm paydaşların katkıları ile geliştirilmelidir.
Temel ilkeler ve bu ilkelere dair öncelikli hedeflerle ilgili şunlar söylenebilir:
• Planlama ve kalkınma çalışmalarında yerelin görüşleri de alınmalıdır.
•
•

Yerelin gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve merkezi kuruluşların destekleriyle
bütünlük oluşturulabilmesi için kapsamlı ihtiyaç analizi çalışmaları hazırlanmalıdır.
Belirlenen hedeflere uygun destekleme hizmetleri bütçeleri faaliyet ve proje bazlı
olarak belirlenmeli ve bütçe tahsisleri gerçekleştirilmelidir. Bütçe belirleme
konusunda BŞB’nin hizmet vermekte olduğu kırsal alan, potansiyeli, faydalanıcı
sayısı ve merkezi idarelerin destekleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca sponsorluklar,
yurtdışı finansman kaynakları da göz ardı edilmemelidir.

• Yörenin sosyal yapısına uygun politikalar geliştirilmelidir.
• Kadının ve dezavantajlı grupların rolü desteklenmelidir.
• Kırsala ait teknik altyapılar iyileştirilmelidir.
• Sosyal hayata katılım artırılmalıdır.
• Kırsal ekonomi faaliyetleri çeşitlenmelidir.
• Tarım arazilerinin etkin kullanımı sağlanmalıdır.
• Üreticilerin bilgilenme ve örgütlenme seviyesi artırılmalıdır.
• Kırsal kültürün devamı sağlanmalıdır.
• Geleneksel kır mimarisi korunmalıdır.
• Doğal alanlar ve tarihi değerler korunmalıdır.

Kırsal alanda yer alan “mahalle”ler de yaşan nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve
tarım/hayvancılık faaliyetlerde “destekleme” hizmetlerinde uygulamalar 30 BŞB açısından
farklılıklar göstermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı alan bazlı ve doğrudan
nakit destekleri yerine büyükşehir belediyeleri daha çok ayni destekler (tohum, gübre, fidan,
fide, tarımsal ekipman, canlı hayvan, vb.) ile pazar geliştirme konularına yoğunlaştırılmıştır. Bu
kapsamda üreticilerin örgütlülüğü-kooperatifleşmeleri ve özellikle kadınların el emeklerini
değerlendirecek faaliyetlere ait önceliklere yer verilmektedir.
Ancak BŞB’lerinin uygulamalarında faydalanıcıların doğru olarak belirlenmesi, kısa vadeli (1
veya 2 yıllık) uygulamalar yerine stratejik planların geliştirilmesi, planların uygulanmasına
yönelik destekler verilmesi, üretimler konusunda know-how transferi, yeni potansiyel
ürünlerin tespit edilmesi, mikro havza bazında planlama gibi konularda yetersizlikler söz
konusu olup uygulamalarda belli ortak yaklaşımlar ve standartlar gereklidir.
Öte yandan, tarımsal hizmetler ve destekleme standartları konusuna ilişkin belediyelerin
yeterince deneyiminin olmadığı bilinmektedir. Belediyelerin bu konuya ilişkin yapısal olarak
düzenleme gerekliliği yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerde kendiliğinden ortaya çıkmış
durumdadır. Buna ilişkin, el sanatları, bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin
desteklenmesi konularında tüm tarafları kapsayacak şekilde yönetmelikler ve uygulama
sistematiklerini de içeren yasal düzenlemelerin yapılması ve bunların tüm belediyelerin
yapacağı benzer faaliyetlerde geçerli olması önemlidir.
Kırsal mahallelerin yapısal ve ortak sorunlarından en önemlilerin birisi olan “köy tüzel
kişiliği”ne ait olan mera, çayır, tarla gibi alanların belediyelerin yetkisi ile satılması ya da
kiralanması, kırsal mahalle yerleşim yerlerindeki bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu alanda kırsal yerleşimlerin; bitkisel üretim ve hayvancıkla
uğraşanların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin getirilmesi şarttır. Ayrıca imar
planlarına ilişkin düzenlemelerin, ürün işleme, değerlendirme ve hayvancılık yatırımlarına
engel olmayacak şekilde yapılması gerekliliğinin yanı sıra, mevcut olan konuya ilişkin yatırım
haklarının korunmasına önem verilmesi kaçınılmaz olarak görülmektedir.
Kırsal alanda yapılacak olan tarımsal desteklemelere yönelik planlama ve kaynak israfını
engellemek, hizmet kademelendirmesini yapmak, hizmet ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak
desteklerin optimizasyonunu sağlamak için gereken standartları ortaya koymak önemlidir.
Tarımsal destekleme konusunda ulusal bazda asli görevli olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
ilgili birimleri ile yapılacak görüşmelerle belediyelerin tarımsal destekleme hizmetleri
uygulamalarına ilişkin stratejiler göz önünde bulundurularak büyükşehir belediyelerine yasa
ile verilmiş ancak kısıtlı bu göreve ilişkin değerlendirmelerde ortak anlayışa ulaşmak önemlidir.
Bu uygulamalara ilişki BŞB’leri ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında uyumlaştırma yaklaşımları
değerlendirilerek BŞB’lerin uygulayıcı birimleri için tüm paydaşların da katkıları ile bir standart
yaklaşım kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Ekler:
Ek 1:
BELEDİYELERİN KIRSAL ALTYAPI YATIRIMLARINDA VE SEÇİLMİŞ HİZMET
ALANLARINDA HİZMET STANDARDI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SORULAR

Değerli Temsilciler,
Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında, “A.1.1.6. Büyükşehir
Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin yatırım bütçelerinin %10’unu kırsal alanlardaki altyapı
işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının geliştirilmesi” ve “A.2.2.1.
Hizmet sunumunun kolaylaştırılması kapsamında yerel hizmet standartlarının belirlenmesi ve
uygulanması” faaliyetleri ile belediyelerdeki kırsal altyapı ve hizmetlerin sunulması
süreçlerinin irdelenerek etkin yerel hizmet sunumunun geliştirilmesi ve hizmet standartlarının
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Belediyelerimizin yürütmekte olduğu ana faaliyetler dikkate alınarak, altyapı yatırımlarının
gerçekleştirilmesi ve ilgili hizmetlerin sunulması çerçevesinde standartların geliştirilmesi ve
belediyeler tarafından gerçekleştirilen tarımsal destekleme faaliyetlerine yönelik standartlar
belirlenmesi konularında yol göstermesi amacıyla bu soru seti hazırlanmıştır. Soru setinin
A.Bütçe ve Yatırım Programlama Sürecine İlişkin Sorular ve B.Altyapı Yatırımları ve Kırsal
Kalkınmaya İlişkin Sorular bölümleri belediyelerin yatırım bütçelerinin %10’unu kırsal
alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının
geliştirilmesine ve C.Tarımsal Destekleme Faaliyetlerine İlişkin Sorular bölümü ise kırsal alan
hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirilmesine yöneliktir.
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 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
kaplamaları” olarak tanımlanmaktadır. Soru setinin cevaplanmasında sayılan altyapılardan
Belediyenizce kırsala yönelik olarak gerçekleştirilenlerin dikkate alınması önem arz
etmektedir.
Çalışmalar açısından önemli gördüğümüz katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
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SORULAR
A.

BÜTÇE VE YATIRIM PROGRAMLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR

1. Yatırımlar için belediyenizde ve bağlı idarelerde planlama, uygulama ve izleme
süreci ne şekilde işlemektedir?
▪ Projelerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde yol gösteren rehber,
yönerge vb. dokümanlar var mı?
▪ Envanter yönetimine ilişkin bir yapı var mı? Eğer yoksa, yeni yatırımların
ve bakım-onarım, idame-yenileme gibi yatırım ihtiyaçlarının
belirlenmesinde hangi araçlar/karar alma süreçleri yol gösterici
olmaktadır?
▪ Projeler için fizibilite etüdü hazırlanıyor mu? Yoksa proje bilgi formu/kartı
vb. bir yapı mı var? Fizibilite etüdü ya da proje bilgi formunda temel olarak
hangi bilgilere yer verilmektedir?
▪ Projelerin önceliklendirilmesi konusunda geliştirilmiş bir karar alma
mekanizması/ kriter seti vb. var mı? Varsa lütfen açıklayın.
▪ Proje oluşturma ve seçim süreçlerinde kırsal alandaki mahallelerin
talepleri ve katkıları nasıl alınmaktadır? Lütfen talep toplama
mekanizması, periyodu, katılımcılığın nasıl sağlandığı gibi hususlara yer
veriniz.
2. 5216 sayılı Kanunda veya ikincil düzenlemelerde büyükşehir il ve ilçe
belediyelerinin Yatırım Programı hazırlamasına yönelik bir takvim, usul ve esas,
içerik bulunmakta mıdır?
3. Yatırım programı hazırlamakta mısınız? Hazırlıyorsanız söz konusu program
yayımlanıp vatandaşların bilgisine sunulmakta mıdır? Bu program orta vadeli (35 yıl) bütçelemeye uygun bir yatırım programı mıdır? Yatırım programında yer
alan temel bilgiler (proje adı, süresi, karakteristiği, maliyeti, yıllara sâri ödenekler
vb.) nelerdir? Mevcut ve devam eden yatırımlarınızın bitiş sürelerine dair bilgiler
yer almakta mıdır?
4. 5216 sayılı Kanunun 25. maddesinde "Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri,
büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek
karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır" ifadesine yer verilmektedir. Bu
kapsamda büyükşehir belediyesi bütçeleriyle ilçe belediyeleri bütçeleri uyumlu
hazırlanabilmekte midir? Hazırlanamıyorsa temel sorun alanları nelerdir?
5. 5216 sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliğiyle çalışma usul ve esasları belirlenen AYKOME mevzuatta ifade
edildiği şekliyle görev yapmakta mıdır? Bu alandaki sorunlar nelerdir? Merkezi
yönetim kurum/kuruluşlarının yürüttüğü büyük ölçekli projeler (KGM, DSİ vb.)
kurulda yeterince görüşülmekte midir?

6. YİKOB marifetiyle ve ilgili kurumların katılımıyla periyodik koordinasyon
toplantıları gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyorsa bunun periyodu, usul
ve esasları, katılımcıları vb. hakkında lütfen bilgi verebilir misiniz?
B. ALTYAPI YATIRIMLARI VE KIRSAL KALKINMAYA İLİŞKİN SORULAR
7. Altyapı hizmeti sunduğunuz alanlarda önceden belirlenmiş genel nitelikte
standartlar bulunmakta mıdır? Bu standartlar hangi kurumlar tarafından
belirlenmektedir (İlgili bakanlık, TSE, belediye, valilik vb.)?
8. Altyapı yatırımlarının yapılmasında ve altyapı hizmetlerinin sunulmasında en
önemli sorun alanları nelerdir? (Arazi kullanımına ilişkin sorunlar, imar planı
değişiklikleri, ödenek yetersizliği, planlama ve programlama konularında
yetersizlik, nitelikli personel eksikliği, önceliğin yoğun yerleşim alanlarına
verilmesi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, siyasi çekişmeler
vb.). Bu gibi sorunların çözümlenmesi için önerileriniz nelerdir?
9. Yatırım programları hazırlanırken 6360 sayılı Kanunda Geçici Madde 1(24) ile
getirilen kırsal altyapı yatırımlarına yatırım bütçesinin en az yüzde 10’unun
ayrılmasına yönelik hüküm uygulanmakta mıdır? Uygulanamıyorsa sebepleri
nelerdir? Bu soruya yanıt verirken lütfen 1’inci sayfada yer alan “altyapı” tanımını
göz önünde bulundurunuz (Su, kanalizasyon ve sulama ile ilgili konuların Su ve
Kanalizasyon İdareleri tarafından yanıtlanması gerekmektedir.).
10. Halihazırda yatırım bütçesinin ne kadarının bu amaçla kullanıldığını ölçmeye
yönelik bir envanter çalışması yapıldı mı? Altyapı yatırımları için getirilen bahse
konu yüzde 10 kriterini karşılarken hangi tür yatırımları altyapı yatırımı
kapsamında değerlendirmektesiniz? Bu yatırımların 1’inci sayfada yer alan
“altyapı” tanımına ne kadar uyduğunu düşünüyorsunuz?
11. Bugüne kadar, söz konusu yüzde 10 kriteri kapsamında yapılan harcamaların
raporlanması yönünde herhangi bir talep aldınız mı? Böyle bir talep gelse son 6
yıl içerisinde anılan hüküm kapsamındaki harcamaların istatistiki raporlamasını
yapabilmeniz mümkün müdür?
12. Söz konusu Kanun hükmü uygulanırken, yerleşim yerlerinin kırsal olarak kabul
edilmesinde hangi kriterler kullanılmaktadır? Kırsal alanların tanımlanmasında
ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?
13. Hangi yatırımların kırsal altyapı yatırımı olarak kabul edileceğine yönelik bir
karar alındı mı ya da hâlihazırda kullanılan buna yönelik bir tanım var mıdır?
14. Bu çerçevede ağırlıklı olarak hangi kırsal altyapı yatırımlarına (içme suyu,
kanalizasyon, yol, tarımsal altyapı vb.) kaynak ayrılması söz konusudur?
Taleplerin önceliklendirilmesinde mevcut durumda ne tür kriterler
kullanmaktasınız?
15. Son 6 yılda hangi alanlarda kırsala yönelik altyapı yatırımı gerçekleştirdiniz?
2021 yılında hangi alanlarda kırsal altyapı projeleri yapmayı planladınız?
16. KIRDES projesi hakkında bilgi sahibi misiniz? KIRDES kapsamında sağlanan
destek ve yürütülen projeleriniz var mıdır?

17. Kırsal altyapı projelerinin doğru bir şekilde önceliklendirilmesine ilişkin olarak
ne gibi kriterler kullanılabilir? (Etkilenen nüfus, yüzölçümü, temel ve evrensel
hizmetlere erişim, kırsal alanın koşulları, proje maliyeti, elde edilecek sosyal
faydalar, verimlilik artışı vb.)
18. Belediyenizde yürütülen kırsala yönelik aile, kadın ve çocuk temalı projeler
nelerdir?
19. Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin sunulmasında ilgili
kurumlar arasındaki (BB, İlçe Belediyeleri, KGM, DSİ, YİKOB vb.) koordinasyon
nasıl sağlanmaktadır? Mevzuat ile tanımlanmış kural/coğrafi sınır/eşik
değer/protokol vb. hususlar var mıdır? Yoksa genel teamüller ve resmi olmayan
süreçler mi söz konusudur?
20. Kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde büyükşehir belediyeleri ve
ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının iyi çalıştığını düşünüyor
musunuz? İlçe ve büyükşehir belediyeleri için sorumlu olunan hizmet/iş ve
işlemler net bir şekilde kanun veya yönetmelikle belirlenmeli midir? Altyapı
hizmetlerinde (gelirlerinin artırılması kaydıyla) ilçe belediyelerine daha fazla
yetki verilmeli midir?

C. TARIMSAL DESTEKLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SORULAR
21. Tarımsal destekleme hizmetlerinin sunulmasında en önemli sorun alanları
nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir?
22. Belediyeniz tarafından yapılan tarımsal desteklere yönelik olmak üzere
uyguladığınız standart veya standartlar var m? Varsa bu standartları nasıl
belirlediniz?
23. Kırsal mahallelerdeki tarımsal üretim/hayvancılık konularındaki destek
programlarının belirlenmesinde ilin bütününü ya da alt bölgeleri/ilçeleri
kapsayan farklı uygulamalar yapılıyor mu?
24. Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ilgili İl Müdürlükleri ve merkezi kurumlarla
iş birliği düzeyi nedir?
25. Tarımsal desteklerin
belirliyorsunuz?

uygulamaya

geçirilmesinde

önceliklerinizi

nasıl

26. Tarımsal destek programlarının hazırlanmasında ve uygulamasında
Belediyenizce nihai faydalanıcılarla ilişkilerin yürütülmesi için belirlenmiş olan
yönetmelik, iç genelge, standart anlaşma metinleri, izleme ve değerlendirme
usulleri söz konusu mudur?
27. Tarımsal destek programlarında sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği,
emisyon azaltılması, su tasarrufu sağlayan sistemler, ağaçlandırma gibi faaliyetler
uygulama kapsamında yer alıyor mu? Alıyorsa bunlar nelerdir?
28. Belediyeniz tarafından gerçekleştirilen kırsal kalkınma destekleri kapsamında en
çok hangi alanlara odaklanıyorsunuz? (Tohum-yem-gübre temini, tarımsal

ekipman, doğrudan-nakit destek, canlı hayvan temini, ürün satın alma ve
pazarlama desteği gibi tarımsal ve hayvancılık destekleri)
29. Kırsal kalkınmaya yönelik projelerinizde özellikle kadınların, gençlerin ve
engellilerin üretime daha fazla katılımını destekleyen faaliyetleriniz var mı?
30. Tarımsal destekleme konusunda materyal temininin yanı sıra faydalanıcılara
eğitim, teknik bilgi, hasat, depolama, pazarlama gibi konularda çalışmalar da
yapılıyor mu?
31. Tarımsal üretime ilişkin yapılan nakdi destekler var mıdır? Varsa toplam
destekler içindeki payı yüzde kaçtır?
32. Tarımsal üretim/hayvancılık faaliyetlerini destekleme çalışmalarında çiftlik içi
geliştirme destekler (sulama sistemi, arazi ıslahı, meyve bahçesi/bağ, süt toplama
tankı, ahır/ağıl tadilatı, hayvan temini, vb.) ve ortak kullanım tesisleri (sulama ve
hayvan içme suyu göleti, arazi toplulaştırma, hayvan içme suyu tesisler-sıvat,
mera ıslahı, hayvan pazarı, vb.) yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangileridir?
Belirtebilir misiniz?
33. Tarımsal üretim/hayvancılık faaliyetlerinin desteklemeler de mevcut kurum ve
kuruluşların uygulamalarından farklılıklar gözetiyor mu? Bunun yapılmasında
köylerde (kırsal mahallelerde) uygulama belli bir sistemle mi gerçekleştiriliyor?
34. Tarımsal destekleme konusunda üretim, hasat-depolama, ürün işleme-paketleme,
satış ve pazarlama gibi faaliyetlere ilişkin standart bir sisteminin geliştirilmesi
faydalı olur mu? Faydalı olursa her biri için yararlanıcıların belirlenmesi ve
seçimi, faaliyetin süresi, çeşitliliğin tespiti gibi konularda önerileriniz nelerdir?

Ek 2:
Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESI
TARIMSAL DESTEKLEME VE FAALIYET YÖNETMELIGI
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Aydin İl sınırlarında yapılan tarımsal ve hayvansal
üretim faaliyetlerinde:
a) Verim ve/veya kaliteyi arttırmak için çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarımsal
faaliyetlerin yürütülmesine ve geliştirilmesine, tarımsal üretim alt yapısına ve
modernizasyonuna, gıda güvenilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasına,
yenilebilir enerji kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımına, sözleşmeli üretim ile
standartlara uygun ürün elde edilmesine,
b) Ekonomik açıdan; tarımsal üretimde plânlama yapılmasına, ürünlerin pazar
değerini arttıran her türlü çalışmalara, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının
oluşturulmasına, genç çiftçilerin girişimciliğinin teşvik edilmesine ve gelir
düzeylerinin yükseltilmesine, dezavantajlı grupların üretim faaliyetlerine dâhil
edilmesine,
c) Kültürel açıdan; geleneksel üretim yöntemleri ve yerel gen kaynaklarının
korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve tanıtımına,
ç) Beşeri açıdan; tarımsal üretimi geliştirecek eğitici toplantılar düzenlenmesine, yeni
üretim teknikleri konusunda bilgi aktarımının sağlanması ve özendirilmesine,
çiftçilere tarımsal açıdan önem taşıyan meteorolojik verilerin ve gerekli görülen
bilgilendirmelerin yapılmasına
yönelik sağlanacak desteklerde Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet ve hizmet
çeşitlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmeti kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15
inci Maddesinin (b) bendinde yetki İle 10/7/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni destek: Aydin Ili sınırlarında çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere, yapılacak
tespit İle müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
b) Bakanlık: Tarım ve orman Bakanlığını,
c) Büyükşehir Belediye Başkanı: Aydin Büyükşehir Belediye Başkanını,
ç) Büyükşehir Belediye Meclisi: Aydin Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Büyükşehir Belediyesi: Aydin Büyükşehir Belediyesini,
e) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına
alındığı tarımsal veri tabanını,
f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi bitkisel ve hayvansal üretim yapan gerçek ve tüzel
kişiyi,
g) ÇKS belgesi: Aydin İli sınırlarında, bağlı bulunulan ziraat odasından alinmiş,
düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir onaylı
belgeyi,
g) Daire Başkanı: Aydin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanını,
h) Daire Başkanlığı: Aydin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığını,
I) Dezavantajlı grup: Genç yas grubuna girmeyen ve Aydin ili sınırlarında bulunan
kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek
isteyen kadın, gazi, şehit yakını, engelli olan ve yas aralığı Proje Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirtilen gerçek kişileri,
i) Genç çiftçi: 18 – 41 yas aralığında, Aydin Ili sınırlarında bulunan kırsal alanda ikamet
eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek
kişileri,
j) Genel Sekreter Yardımcısı: Aydin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
k) Genel Sekreter: Aydin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
l) İl/İlçe Müdürlüğü: Aydin İl veya İlçeleri Il/İlçe Tarım Müdürlüklerini,
m) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli
ve 6360 sayılı On Dört Ide Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az
olan yerleşim birimlerini,
n) Küçük Aile işletmesi: ÇKS’ye kayıtlı, bitkisel üretim için toplam 5 dekar veya altında
arazi varlığı olan veya hayvansal üretimde büyükbaş için 10 bas veya altında,
küçükbaş için 50 bas veya altında hayvan varlığı olan ve kırsal alanda ikamet
eden/etmek isteyen tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,
o) Örgün eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde
yapılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının
gerektiği eğitimi,

ö) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık
tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,
p)

Proje Değerlendirme Komisyonu: Büyükşehir Belediye Başkanı veya
görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanlığında Daire Başkanı, bir şube müdürü, bir veteriner ve
ziraat mühendisi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi
Bakanlığından birer uzman veya şube müdüründen oluşan toplam yedi kişilik
komisyonu,

r) Proje Yürütme Birimi: Daire Başkanı başkanlığında şube müdürü, veteriner hekim,
ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi tekniker ve teknisyen ünvanlı personelden
oluşan en az üç kişilik birimi,
s) Sözleşmeli üretim: İçeriğinde en az; tarafların, tanımların, amacının, kapsamının,
dayanağının, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve
geçerlilik süresinin belirtildiği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle İlgili tüzel kişi
yetkilileri arasında imzalanan belgeleye dayanarak gerçekleştirilen üretimi,
s) Şube Müdürlüğü: Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerini,
t) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerce verilen idari,
mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,
u) Tarım bilgi sistemi (TBS): Çiftçilerin bütün tarımsal faaliyetlerinin toplandığı
Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
ü) Tarımsal faaliyet: Belirli bir mekanda veya arazide mal sahibi, kiracı, yarıcı veya
ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde
fiilen yapılan bitkisel veya hayvansal üretimi,
v) Tarımsal tüzel kişi: Bitkisel ve hayvansal üretim alanında meslek veya geçimlerine
ait ihtiyaçları İle iktisadi menfaatlerini koruma amacıyla tarımsal üretim,
yetiştirme, isleme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren üretici ortaklı ziraat
odaları, kooperatif, birlik veya üretici örgütlerini
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Görev, Yetki ve Genel Esaslar
Proje Değerlendirme Komisyonu
MADDE 5 – (1) Proje Değerlendirme Komisyonunun görev ve yetkileri;
a) Hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanır. Bu Yönetmelik ve
yürürlükteki İlgili mevzuat hükümlerine göre karar alır.
b) Proje Değerlendirme Komisyonu en az beş üye İle toplanır ve kararlarını oy çokluğu
İle alır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara
katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir. Alınan kararlar Proje
Değerlendirme Komisyonu karar defterinde muhafaza edilir.
c) Alınan kararları Daire Başkanlığına bildirir.

ç) Proje Değerlendirme Komisyonu tarımsal destekleme uygulamalarında ortaya çıkan
problemlerin çözümünde yetkilidir.
d) Program kapsamında, alınan destekleme başvurularının idari uygunluğunu,
başvuru sahiplerinin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve
genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, başvuruların nihai puanlarını
tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif
listelerini belirler.
e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması,
bu Yönetmelikte anılan desteklemelerden faydalandırılmaması, eğer destekleme
yapılmış ise yapılan desteklemenin tamamının geri alınması, idarî hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan desteklemeler hariç hâksiz yere yararlandığı tespit
edilen çiftçilerin yapılan desteğin maddi değerine göre bir ila beş yıl arasında takdir
edilecek süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında
rapor düzenler. Düzenlenen raporu Belediyenin ilgili organlarına gereği yapılmak
üzere gönderir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler
hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar
verir.
f) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kasti olmaksızın, yapılan desteklemeden fazladan yararlandığı belirlenen
kişilerin, kendi rızaları İle fazla aldıkları desteklemelerin parasal miktarını gecikme
zammı İle birlikte iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden
faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin
karar verir.

Proje Yürütme Birimi
MADDE 6 – (1) Proje Yürütme Biriminin görev ve yetkileri;
a) Destekleme programının tahnitimi, projelerin uygulanması ve tamamlanan
projelerin beş yıl süreyle izlenmesi İle ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri
Büyükşehir Belediyesi adına yürütür.
b) Tarımsal destekleme amaçlı projelerin hazırlanması aşamasında potansiyel
başvuru sahiplerini program hakkında ve tarımsal destekleme başvurularının
hazırlanması konusunda bilgilendirir.
c) Tarımsal desteklemeden faydalanmak üzere başvuruda bulunanlara ilişkin
bilgilerin, zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.
ç) Tarımsal desteklemeler için yapılacak projelerde, alınan başvuruların ön
kontrolünü yapar. İlgili belgeleri hazırlar. Desteklemelerin bu Yönetmeliğe,
yürürlükteki İlgili mevzuata, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan genelgelere ve uygulama talimatlarına uygunluğunu izler ve
değerlendirir. Desteklemeler İle İlgili olarak hazırlamış olduğu raporu Proje
Değerlendirme Komisyonuna tutanak İle sunar.
(2) Proje Yürütme Biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

Daire Başkanlığı
MADDE 7 – (1) Desteklemelerin amacına uygun yapılması için, Daire Başkanlığı gerekli
tedbirleri alır. Daire Başkanlığı tarafından faaliyet ve desteklemeye esas tüm bilgiler Proje
Yürütme Birimine gönderilir.
(2) Sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İlgili Şube Müdürlüğü tarafından
yürütülür.
Genel Esaslar
MADDE 8 - (1) Büyükşehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsamındaki tarımsal
desteklemelerde Aydin il mülki sınırları içerisinde fiilen tarımsal ve hayvansal üretim
faaliyetinde bulunan çiftçi ve tarımsal tüzel kişilere destek verir.
(2) Bu destekler, Bakanlıkça belirlenen tarım ve hayvancılığa yönelik genel
politikalarla uyumlu olarak ve Bakanlığın mahalli teşkilatıyla koordinasyon halinde
yapılır.
(3) Büyükşehir Belediyesi, Aydin Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı üzerine
yapacağı protokole uygun olarak Aydin İl mülki sınırları dışındaki mahallî idareler
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde tarımı destekleme amaçlı
ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında
bulunabilir.
(4) Büyükşehir Belediyesi, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı hayvansal ve bitkisel
üretim destekleri İle tarımsal amaçlı eğitim ve tanıtım faaliyetleri, basılı yayım ve
yayınların yapılması/yaptırılması, kongre, çalıştay, sempozyum ve demonstratif
amaçlı tarımsal destek çalışmalarını Daire Başkanlığının bütçesinde ödeneği
bulunması kaydıyla, şartlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlendiği
protokol kapsamında Il/İlçe Müdürlükleri veya tüzel kişiler İle ortaklaşa
düzenleyeceği projeler çerçevesinde de yapabilir. Bu durumda Daire Başkanlığı
bütçesinde bu amaçla tahsis edilmiş ödenek, taraflarca imzalanacak protokol
çerçevesinde Daire Başkanlığınca kullanılabileceği gibi, Daire Başkanlığının teklifi
ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı İle protokolün diğer tarafı olan tüzel
kişiler hariç Il/İlçe Müdürlüklerine aktarılarak da kullanılabilir.
(5) Destekler, bu Yönetmelik hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere
veya tarımsal tüzel kişilere nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak malî ve teknik
imkânlar çerçevesinde verilir.
(6) Tarımsal destekler Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek
zamanlarda yapılır. Ancak belirlenen zamanda yapılan taleplerin karşılanmasına
rağmen Daire Başkanlığının yılı bütçesinde ödenek bakiyesi kalırsa Büyükşehir
Belediyesi diğer zamanlarda yapılan talepleri de karşılayabilir.
(7) Beyan edilen adreste bulunamadığı için tebligat yapılamayan veya talebi uygun
bulunup tebligat yapılmasına rağmen belirtilen zamanda gerekli işlemleri
yapmayan çiftçi veya tarımsal tüzel kişilerin destek hakları iptal edilerek yerlerine
varsa yedek talep sahipleri ayni kurallara göre dâhil edilirler.

(8) Büyükşehir Belediyesi, destek kapsamına almadığı veya destek kapsamına alındığı
halde karşılamadığı talepler sebebiyle, müracaat sahiplerine karsı herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
(9) Tarımsal desteklerin, Daire Başkanlığı tarafından nakliye ve yasal yükümlülükler
de dâhil edilerek tahmin edilecek miktarı, Proje Değerlendirme Komisyonunun
teklifi ve Daire Başkanının onayı İle belirlenecek oranı, hak sahibi tarafından
Büyükşehir Belediyesi katkı payı olarak karşılanır.
(10) Tarım ve hayvancılık alanında yapılan üretim desteklerinde Proje Değerlendirme
Komisyonu tarafından, katkı paylarının nakit olarak ödenmesinin mümkün
olamayacağı hallerde, taahhütname içeriğinde belirtilmesi şartıyla ödenecek katkı
payının, ürünlerden karşılanabileceğine ilişkin hüküm konulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Çeşitleri ve Desteklemeye İlişkin Esaslar
Destekleme çeşitleri
MADDE 9 - (1) Belediye tarafından tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla verilecek
destek çeşitleri şunlardır:
a) Bitkisel üretim desteği,
b) Hayvansal üretim desteği,
c) Su ürünleri yetiştiriciliği desteği
ç) Küçük Aile işletmesi desteği,
d) Genç çiftçi desteği,
e) Sözleşmeli üretim desteği
f) Dezavantajlı grup desteği,
g) Yenilenebilir enerji desteği
g) Yangın, doğal afet ve salgın hastalık zararlarını telafi desteği,
h) Tarım ve hayvancılığı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için
verilen diğer destekler.

Bitkisel üretim desteği
MADDE 10 – (1) Bitkisel üretim desteği; tüm tarımsal üretim yöntemlerinde verimliliği
ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak fide-fidan-tohum-yumru üretim materyalleri,
gübre, alet-ekipman, mekanizasyon, tarım makineleri İle alternatif ürün ve üretim
faaliyetlerinin gereklilikleri, tıbbi-aromatik bitki üretimine yönelik, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetler, kimyasal mücadele ilaçları hariç
bitkisel üretimde kullanılan yapışkan, renk veya feromon tuzak gibi biyolojik ve
biyoteknik mücadele yöntemlerinin gereklilikleri, verimliliği artırmaya yönelik bombus
arisi desteklemesi, incir üreticileri için İlek desteği, organik ve iyi tarım uygulamaları

kapsamında istenilen toprak, yaprak, sulama suyu ve pestisit analizi yapmak ve/veya
yaptırmak üzere çiftçilere veya tarımsal tüzel kişilere yapılan teminleri içerir.
(2) Bitkisel üretim desteği, her yıl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ürün
gruplarının üretim dönemleri göz önünde tutularak belirlenen zamanlarda yapılır.
(3) Organik Tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar göre yapılır.
(4) İyi Tarım Uygulamaları desteği 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslara göre yapılır.
(5) Bitkisel üretim desteğine başvuru yapacak kişilerin koşulları, Proje Değerlendirme
Komisyonu tarafından arazinin durumu, üretim deseni ve faaliyetleri göz önüne
alınarak belirlenir.
(6) Başvuru için gerekli olan evraklar;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Kayıtlı olunan İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÇKS veya bağlı bulunulan Ziraat
Odası’ndan alınmış Çiftçi Belgesi,
d) Örtüaltı üretim yapılacaksa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,
e) Organik tarım yapılacaksa müteşebbis sertifikası,
f) İyi Tarım Uygulamaları yapılacaksa;
1) İyi Tarım Uygulamaları sertifikası,
2) İyi Tarım Uygulamaları destekleme sertifika eki,
3) Örtüaltı üretim yapılacaksa iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi,
g) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
g) Taahhütname,
h) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Hayvansal üretim desteği
MADDE 11 - (1) Hayvansal üretim desteği; tüm tarımsal üretim yöntemlerinde verimliliği
ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan, arıcılık ve
ipek börekçiliği alanlarında damızlık hayvan, hayvancılığın yaygınlaştırılması adına
küçük Aile işletmelerine sağlanacak yem ve katkı maddesi destekleri, hayvan ve
hayvansal üretim için kullanılan her türlü malzeme İle alet ve ekipman, ilgili Bakanlıkların
görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve İlgili Bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan
koruyucu amaçlı her türlü Ilaç ve asinin çiftçi ve tarımsal tüzel kişilere yapılacak teminini
içerir.

(2) Hayvansal üretim desteği, her yıl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından
belirlenen zamanlarda yapılır.
(3) Hayvansal üretimde organik tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(4) Hayvansal üretim desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar ve ilgililerin
hayvan varlıkları hususu, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(5) Hayvansal üretim desteğine başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki
belgelerle İlgili şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Il/Ilçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait belge,
d) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya İlgili oda kayıt
belgesi,
e) Organik tarım yapılacaksa müteşebbis sertifikası,
f) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
g) Taahhütname,
ğ) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Su ürünleri yetiştiriciliği desteği
MADDE 12 - (1) Su ürünleri yetiştiriciliği desteği; İlimiz sınırlarında yapılan su
ürünlerinin üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılacak
sucul canlı hayvan, avlama, yetiştiricilik, isleme ve saklama ekipmanlarının çiftçi ve
tarımsal tüzel kişilere yapılacak teminini içerir.
a) Sucul canlı hayvan desteği; balık, amfibi, sucul bitki, eklem bacaklı, yumuşakça,
çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu sucul canlıların yetiştiriciliği alanlarında
damızlık, yavru, larva, yumurta, canlı yem desteğini,
b) Avlama ekipmanları desteği; her türlü ağ, tuzak, kafes, sepet, olta İle
hammaddelerinin desteklenmesini,
c) Yetiştiricilik ekipman desteği; karasal veya sucul ortam içerisinde, kapalı devre
veya entansif yetiştiricilikte kullanılan her türlü alet ve ekipmanlar İle yem
desteğini,
ç) İsleme ve saklama ekipmanları desteği; su ürünlerinin islenmesinde kullanılan
her türlü temizleme, kesme, pişirme ve ambalajlama ekipmanları İle saklama
kapları, soğutucu üniteler İle taşıma ekipmanlarının desteklenmesini,
kapsamaktadır.

(2) Su ürünleri yetiştiriciliği desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(3) Su ürünleri yetiştiriciliği desteğine başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler
aşağıdaki belgelerle İlgili şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Bağlı bulunulan kooperatiften alınmış belge,
ç) Il/İlçe Müdürlüklerinden alınmış belge,
d) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
e) Taahhütname,
f) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.
Küçük Aile işletmesi desteği
MADDE 13 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü bitkisel üretim için açık alan
üretimde 1 - 5 dekar, örtüaltı ünitelerdeki üretimde 500 m2 – 5 dekar alanda yetiştirilen
meyve, sebze, süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan veya hayvansal
üretimde büyükbaş için 10 bas veya altında, küçükbaş için 50 bas veya altında hayvan
varlığı olan ve kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen tarımsal faaliyet
gösteren/göstermek isteyen gerçek kişilere küçük Aile işletmesi desteği yapılır.
(2) Küçük Aile işletmesi desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(3) Küçük Aile işletmesi desteğine başvuru yapacak gerçek kişiler aşağıdaki belgelerle
İlgili şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Kayıtlı olunan Il/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÇKS veya bağlı bulunulan Ziraat
Odası’ndan alınmış Çiftçi Belgesi,
d) Örtüaltı üretim yapılacaksa İl/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,
e) Hayvansal üretim için İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait
belge,
f) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
g) Taahhütname,
ğ) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Genç çiftçi desteği
MADDE 14 – (1) Genç çiftçi desteği; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç
çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir

kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak
tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla kırsal alanda yasayan genç
çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve
aromatik bitki üretimine yönelik desteklemeleri içerir.
(2) Genç çiftçi desteği kapsamında;
a) Hayvansal üretime yönelik desteklemeler;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
3) Ari ve ari ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği,
5) İpekböceği yetiştiriciliği,
6) Su ürünleri yetiştiriciliği,
b) Bitkisel üretime yönelik desteklemeler;
1) Kapama meyve bahçesi desteği,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği,
4) Mantar yetiştiriciliği,
c) Yöresel ürünler İle tıbbi ve aromatik bitki üretimi destekleri;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim
konularını kapsar.
(3) Genç çiftçilerde organik tarım desteği, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına
ilişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(4) Genç çiftçilere iyi tarım desteği 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(5) Genç çiftçi desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak genç çiftçiler aşağıdaki Sartlar
aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Destek duyurusunun yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41
yaşından gün almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi, gerçek ve basit usulde
vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik destek duyurusunun yapılacağı tarih
itibarıyla 10 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan
sahibi olmamak,
g) Ari ve ari ürünleri yetiştiriciliği başvuruları için destek duyurusunun
yapılacağı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
(7) Genç çiftçi desteğine başvuru yapacak, gerçek kişilerce aşağıdaki belgeler İle
İlgili şube Müdürlüğüne müracaat edilir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
ç) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
d) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi,
e) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve esine ait Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan belge,
f) Taahhütname,
g) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.
(8) Bu program, kırsal alandaki yerleşim birimlerini kapsar.

Sözleşmeli üretim desteği
MADDE 15 – (1) Sözleşmeli üretim desteği; üretimde verim ve kalitenin arttırılması,
tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, planlı
üretim yapılması, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarılması, özendirici olunması,
istihdam alanları oluşturulması, mevcut üretici kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi,
kooperatifler arasında işbirliğininim sağlanması, birlik ve faaliyetlerininim
desteklenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi İle üreticiler tarafından 24/4/1969 tarihli
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu İle 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış
Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve
29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan
tarımsal üretici birlikleri arasında yapılır.

Sözleşmede yer alacak hususlar ve sözleşme İle İlgili esaslar
MADDE 16 – (1) Büyükşehir Belediyesi İle tarımsal tüzel kişiler, bu maddenin dördüncü
fıkrasında belirtilen tüm bilgi ve hükümleri içeren bir sözleşme imzalar. Sözleşmenin bir
nüshası Daire Başkanlığında, bir nüshası tarımsal tüzel kişide kalacak sekide iki nüsha
halinde düzenlenir.

(2) Sözleşmeli üretime yönelik yapılan bütün protokollerin bu Yönetmelik esaslarına
uygun olarak hazırlanması zorunludur.
(3) Sözleşmede, İlgili ürün mevzuatı İle bu Yönetmeliğe aykırı hükümlere yer
verilemez.
(4) Sözleşme içeriğinde
a) Tarafların adinin ve unvanının,
b) Tarımsal tüzel kişilerin ticaret sicil numarası ve vergi numarası, faaliyet
gösterdikleri yerin açık adresi, tüm İletişim bilgileri ve varsa elektronik posta
adresinin,
c) Teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlar dışında, ticari değerini
etkileyecek herhangi bir sekide hatalı, hileli, bozuk, çürük, ürünün ya pisini
bozan hastalık ve zararlı organizmalarla bulaşık, başka ürünlerle karisi, şekil
bozukluğu olmayacağının,
ç) Sözleşme İle belirlenen miktarın yalnızca Büyükşehir Belediyesine satılabileceği
ve Büyükşehir Belediyesinin sözleşmeye uygun olarak belirtilen ürünü önceden
belirlenen zaman takvimine uygun olarak satın almak zorunda olduğunun,
d) Büyükşehir Belediyesinin, üretim yerlerini üretimin her safhasında kontrol
yetkisinin bulunduğunun,
e) Ürün bedelinin ödeme zamanı ve sekli, taksitli ödemelerde ödeme planı,
f) Üretim faaliyetlerinin başlangıcından ürünün teslimine kadar olan dönemlerde,
her ürün ve üretim faaliyetlerinin kendi özellikleri gereği olarak, üretimin her
evresinde gerekli olacak ana madde, yardımcı madde, malzeme ve teçhizat gibi
girdilerin, nakdi avansın veya kredilerin; birim fiyatı, tutarı, temin sekli, teslimi,
ödeme sekli ve zamanının,
g) Büyükşehir Belediyesi tarafından sözleşme karşılığı yapılan üretim faaliyetleri
İle İlgili her türlü girdi ve nakdi avansın bu Sözleşmeli üretimin yapılacağı yerin
dışında kullanılamayacağının,
ğ) Don, kuraklık, deprem, sel, dolu, fırtına, hortum, yangın, aşırı sıcaklık gibi doğal
afetler nedeniyle ürünün zarar gördüğünün İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak
raporlar İle belgelendirilmesi halinde; Büyükşehir Belediyesinin tarımsal tüzel
kişiliklerden tazminat talep etmeyeceğinin; ancak Büyükşehir Belediyesi ve
tarımsal tüzel kişiliklerin uğramış olduğu zararın tazmini konusunun taraflarca
karşılıklı mutabakat çerçevesinde sözleşmede açıkça belirtileceğinin; ayrıca
hastalık, zararlı ve salgınların sözleşme ekinde yer alacak olan teknik şartname
kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişiliklerin karşılıklı
mutabakatı çerçevesinde değerlendirileceğinin,
h) Ürünün, protokolde belirtilen üretim yeri dışındaki başka bir yerde üretilmiş
ürünlerle karıştırılamayacağının,
i) Ürün kalitesinin belirlenmesi için numunenin hangi esaslara göre alınacağı ve
masrafların tarımsal tüzel kişi tarafından ödeneceğinin,

i) Üretim sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen kişilerce
verilen teknik destek kapsamındaki hizmetlerin maliyetinin tarımsal tüzel
kişiliklere yansıtılmayacağının,
j) Üretimin yapılacağı yer, var ise ürüne ait Türk Standartları Enstitüsü Standardı
veya Türk Gıda Kodeksi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kalite
normlarının,
k) Ürünün, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre içerisinde üçüncü kişilere
satılamayacağının,
l) Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilikler arasında belirlenen ürünün
ödemeye esas fiyatının veya fiyatının tespitini sağlayacak fiyatlandırma yöntemi
İle ödeme zamanının,
m) Teslim edilecek ürünün fire oranının ve bunun belirlenmesi İle İlgili usul ve
esasların,
n) Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek ürünün asgari ve azami miktarlarının,
o) Sözleşmeli üretime konu ürünün cinsi/türü, çeşidi, teslim yeri, sekli ve zamanı,
üretim için kullanılacak yöntemlerle İlgili olarak hazırlanan ek teknik şartname
kapsamında ürünün yetiştirilmesi ile İlgili faaliyetlerin plan ve bilgileri,
muhtemel hasat ve kesim tarihi, tartım yeri ve nakliye İle İlgili temel hususlar ve
bu faaliyetler İle işlemlerden sorumlu kişilerin bilgilerinin,
ö) Sözleşme kapsamında, ürüne ve üretim yöntemlerine ait teknik hususların;
ürünün ve üretimde kullanılacak hammadde ve malzemelerin kalite ve
standartlarını, üretimde uygulanacak yöntemleri, hastalıklar, zararlılar, yabancı
otlar ve bu etmenlerin yol açtığı salgınlara karsı mücadele ve tedbir planlarını,
üretim izleme kriterlerini, üretim faaliyetlerinin tarımsal tüzel kişilik tarafından
Büyükşehir Belediyesine rapor edilmesini düzenleyen ek bir teknik şartname
kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilik tarafından
belirlendiğinin,
p) Üretimin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına
uygun olarak yapılması halinde bu durumu belirten ifadenin,
r) Büyükşehir Belediyesinin ve tarımsal tüzel kişiliklerin, sözleşmenin hüküm ve
şartları İle sözleşmeye ek teşkil eden her türlü belgeyi karşı tarafın izni
olmaksızın herhangi bir üçüncü sahsa vermeyeceğinin,
s) Sözleşmenin geçerlilik süresinin,
s) Sözleşmeli üretimle İlgili anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda hangi yer
mahkemelerinin veya icra dairelerinin yetkili olacağının yer alması zorunludur.
(5) Büyükşehir Belediyesi ve tarımsal tüzel kişilikler, akdettikleri tarımsal üretim
sözleşmesine ayrıca özel hükümler de koyabilirler.
(6) Yapılacak sözleşmeler için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili
hükümleri saklıdır.
(7) Hazırlanacak sözleşmek hükümleri için ilgili Bakanlıklardan yazılı görüş alınabilir.

Dezavantajlı grup desteği
MADDE 17 – (1) Yöresel ve/veya bölgesel avantaj yaratabilecek tarımsal ürünler için
üretime yönlendirilebilecek dezavantajlı gruplara bitkisel ve hayvansal üretim materyali,
ürün isleme alet ekipmanı ve pazarlamayı destekleyecek her türlü faaliyetlerde gerçek
kişilere yapılacak teminleri içerir.
(2) Dezavantajlı grup desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(3) Dezavantajlı grup desteğine başvuru yapacak gerçek kişiler aşağıdaki belgelerle
ilgili şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) İstenildiğinde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
d) Taahhütname,
e) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Yenilenebilir enerji desteği
MADDE 18 – (1) Tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda enerji hatlarının olmaması, yeni
hat kurulum imkânlarının sınırlı olması, mevcut hatların iyileştirme maliyetlerinin
yüksek olması halinde ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye duyarlı yaklaşımı
İle üretimin arttırılmasının mümkün olduğu alanlarda yenilenebilir enerji santrallerinin
kurulumu yapılabilir.
(2) Yenilenebilir enerji desteğine başvuru yapacak kişilere ilişkin koşullar Proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
(3) Yenilenebilir enerji desteğine başvuru yapacak çiftçiler aşağıdaki belgelerle ilgili
şube Müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) İstenildiğinde mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Taahhütname,
d) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Yangın, doğal afet ve salgın hastalık zararlarını telafi desteği
MADDE 19 – (1) Yangın, su baskını, heyelan, hortum, deprem gibi doğal afetlerin
meydana gelmesi, bölgede görülebilecek salgın hastalıkların tespit edilmesi ve mücadele
imkânının bulunması İle zarara sebep olan olayın üreticinin ihmali veya kasti sebebiyle
oluşmadığının Daire Başkanlığınca belirlenmesi halinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin
kararı ve ödenek tahsisi üzerine çiftçilere nakdi ve ayni destek verilebilir.

(2) Bölgede meydana gelebilecek salgın hastalıkların tespit edilmesi halinde bu
hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla Daire Başkanlığının ve varsa Il/İlçe
Müdürlüklerinin konu İle ilgili raporlandırması aşamasından sonra mücadeleye
yönelik asi ve İlaç desteği yapılır.
(3) Afetzede çiftçiler, Il/İlçe Müdürlüğünce yapılan afet zararı tespit tutanağı
işlemlerinin tamamlanmasından ve varsa Kaymakamlıklarca Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafımdan yapılan yardımların
kesinleşmesinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle ilgili şube
Müdürlüğüne müracaat eder:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Mülkiyet belgesi ya da hukuken geçerli kira sözleşmesi,
ç) Hayvancılık yapılıyorsa Il/İlçe Müdürlüklerinden alınmış hayvan varlığına ait
belge,
d) Bağlı bulunulan Ziraat Odasından alınmış çiftçi belgesi veya ilgili oda kayıt
belgesi,
e) Örtüaltı üretim yapılıyorsa Il/İlçe Müdürlüğünden alınmış ÖKS belgesi,
f) Afet zararı tespit tutanağı,
g) Varsa Kaymakamlıkça yapılan AFAD yardım ödemesi belgesi,
ğ) Varsa tarım sigortasınca yapılan zarar ödemesi belgesi.
(4) Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği, Daire Başkanlığının bütçesine bu
amaçla tahsis edilen ödenek kullanılarak belirlenen zarar bedelinden, AFAD İle
tarım sigortalarınca ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısminin tamamı
Daire Başkanlığınca çiftçilere nakdi veya ayni olarak ödenebilir.
(5) Uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler bu
maddede yer alan destekten yararlanamaz.
Tarımı desteklemek üzere yürütülen diğer faaliyet ve hizmetler için verilen diğer
destekler
MADDE 20 – (1) Bu yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri
kapsamına girmeyen, ancak tarımsal amaçlı olarak yapılacak olan çiftçi eğitimleri,
çiftçilerin tarımsal bilgi ve kültürlerini geliştirmeye yönelik yarışmalar İle tarımsal
gıdaların hijyen ve güvenliği gibi tarımsal üretimi olumlu etkileyeceği Daire Başkanlığınca
teklif edilen çalışmalarda kullanılacak mal, malzeme, alet, edevat ve her türlü ödül
malzemeleri seklindeki mal alımları İle reklam, yayın, karşılama, ağırlama seklindeki
hizmet alımları, Daire Başkanlığının yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla Daire
Başkanlığınca bu destek kapsamında karşılanır.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak destekler için herhangi bir müracaat veya zaman
aranmaz.

Faaliyetler

MADDE 21 – (1) Büyükşehir Belediyesi;
a) Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak her türlü eğitim, panel, çalıştay, kongre,
tanıtım, fuar, basım, yayım, festival ve yarışma organizasyonu düzenleyebilir.
b) Tarım ve hayvancılık açısından değerli gen kaynaklarının korunması, yaşatılması ve
tanıtımı için her türlü faaliyette bulunulabilir.
c) Çevreye duyarlı tarımsal faaliyetlerde bulunur ve tarımsal kaynaklı çevre kirliliğinin
olumsuzluklarını gidermek için çalışmalar yürütür.
ç) Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için projeler geliştirebilir ve projeleri
uygulayabilir.
d) Tarımsal yenilikleri takip ederek, üretim ya da isleme aşamasında daha etkin bir
süreç yönetimi için modernizasyon çalışmaları yürütebilir.
e) Aydin İli içerisindeki tarımsal ürünlerin üretim aşamasından sofraya kadar olan
süreçteki izlenebilirliğinin sağlanması için planlamalarda bulunabilir. Bu asamalar
arasında ürünün kalite ve gıda güvenliği açısından denetlenebilmesi için
laboratuvar analizleri yapabilir veya yaptırabilir.
f) Aydin İlinin tarımsal üretim deseninin planlanması için gerekli olan çalışmaları
yürütebilir
g) Kırsalda kalkınmayı destekleyecek her türlü faaliyeti yürütebilir. Alternatif gelir
kaynaklarının oluşturulması yönünde çalışmalar yapabilir.
ğ) Tarımsal ürünlerin pazar değerinin artırılması için her türlü faaliyette bulunabilir.
h) Aydin çiftçisinin tarımsal üretimini etkileyecek olumsuz hava koşullarından ya da
hastalık ve zararlı oluşumu öncesinde bilgilendirilmesi adına çalışmalar
yürütebilir.

Desteklemeye ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan desteklemeler için başvuru yapan İlgililerin,
bilgilerindeki değişiklikleri derhal ilgili Şube Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir.
(2) Proje Yürütme Birimi tarafından uygun bulunan taleplerin miktarı, çeşidi,
yoğunluğu ve Aydin İlinin çalışma yılındaki genel tarımsal yönelimleri dikkate
alınarak, harcama yılı bütçesine bu amaçla konulmuş ödenek çerçevesinde, Daire
Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreter Yardımcısının onayı İle yIli destek
kapsamına alınacak malzemeler, hak sahibine teslim edileceği tarihler ve hak
sahipleri liste halinde asıl ve yedek olarak belirlenir ve belirlenen asıl hak
sahiplerine Daire Başkanlığınca tebligat yapılır.
(3) Uygun bulunarak kendisine tebligat yapılan hak sahipleri, tebligat tarihinden
itibaren tebligatta bildirilen süre içinde Daire Başkanlığına müracaat ederek
taahhütnamesini imzalar. Kendileri tarafından karşılanacak olan ve Daire
Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen destek miktarı katkı payını Büyükşehir
Belediyesinin hesabına nakit ve pesin olarak yatırarak ödeme belgesini Daire
Başkanlığına verir.

(4) Yapılan tebligata rağmen dördüncü fıkradaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen
hak sahiplerinin hakları başkaca hiçbir isleme gerek kalmaksızın iptal edilerek
yerlerine yedek hak sahipleri listesinden sıra İle belirlenen yeni hak sahipleri için
de ayni işlemler uygulanarak hak sahipleri kesinleştirilir. Hakları bu fıkra hükmüne
göre iptal edilen hak sahiplerinin pesin ödedikleri katkı payları, hak sahipliği iptali
tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde ve müracaatları halinde faiz tahakkuk
ettirilmeden beyan edecekleri banka hesabına havale İle veya nakit olarak elden
iade edilir.
(5) Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 inci maddelerinde sayılan
desteklemeler için traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman,
donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı
hayvan dağıtımı sayılan İlgili desteklemeler kapsamında değerlendirilir.
(6) Başvurular, İlgili Şube Müdürlüğü tarafından kabul edilir.
(7) Alınan her bir başvuru İlgililerin için açılan başvuru dosyasında muhafaza edilir.
(8) İlgililer, destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona
eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.
(9) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden
yararlandırılmamaları yönünde Proje Değerlendirme Komisyonunca karar
alınanların başvuruları, başvuru belgeleri İle birlikte kabul edilir. Destekleme
öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde
bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran
çiftçiye destekleme yapılmaz.
(10) Tarım arazisinin ayni üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması
halinde, destekleme aktif üretim gerçekleştiren ve desteklemeye başvurusunu
yapan çiftçiye yapılır.
(11) Yapılan müracaatlar ilgili Şube Müdürlüğü tarafından Proje Yürütme Birimine
tutanakla teslim edilir. Proje Yürütme Birimi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak, belgeler üzerinde ve yerinde yapılan Değerlendirmelere göre yapılan
müracaatları uygunluk yönünden sonuçlandırır.
(12) Kesinleşen destek miktarına göre gerekli mal veya malzemeler hükümlerine göre
hak sahiplerine teslim edileceği zamanlar da dikkate alınarak, gerekiyorsa birden
fazla mal alımı yoluyla Daire Başkanlığı tarafından tabi olduğu Kamu İhale Kanunu
hükümlerine göre temin edilerek, Daire Başkanlığı ambarından veya Daire
Başkanlığının takdiri İle mal veya malzemelerin üretim veya imalat yerinden
kesinleşen hak sahiplerine ayni olarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine
uygun şekilde tutanakla teslim edilir.
(13) Bu Yönetmelik kapsamında 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ve 20 nci maddelerde sayılan
destek haklarından yararlananlardan destek yapılan yıl hariç; gerçek kişiler 1 yıl,
tüzel kişiler ise 2 yıl geçmedikçe tekrar destek talebinde bulunamaz.

Cezai işlemler

MADDE 23 – (1) Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteği aldığı halde bu
yönetmelik hükümlerine aykırı ve amacı doğrultusunda kullanmadığı tespit edilen hak
sahiplerinin aldığı destek ayni veya bedeli mukabilinde nakdi olarak Büyükşehir
Belediyesince geri alınır.
(2) Desteği aldığı halde bu yönetmelikte belirlenen amacı dışında kullananlar İle
almayı taahhüt ettiği halde Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanmayan ve talep
sahibi tarafından kaynaklanan herhangi bir sebeple kendisine tahsis edilen destek
hakkini kullanmaktan vazgeçen hak sahipleri bu Yönetmelik uyarınca verilen
desteklerden, desteğin alındığı yıl hariç sonraki üç yıl boyunca yararlanamaz.
(3) Destek kapsamında Büyükşehir Belediyesine verilen taahhütname veya
Büyükşehir Belediyesi İle imzalanan Sözleşmeli üretimde, sözleşmek veya
taahhütname hükümleri uyarınca karşılamaları gereken yükümlülüklerin
karşılanmayan bedelleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu alacaklarının
tahsiline ilişkin mevzuat uyarınca ilgilerden tahsil edilir.
Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî
faizi İle birlikte anlan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat, Denetim
Tebligat
MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre destek almaya hak kazanan çiftçilere
veya tarımsal tüzel kişilere yapılacak tebligat, müracaat sırasında beyan ettikleri adresleri
üzerinden 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre veya elden
yapılır.
Denetim
MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan desteklerin, Proje Yürütme Birimi
tarafından her yılsonu amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını kontrol edilir
ve yapılan kontroller tutanağa bağlanır.
(2) Proje Yürütme Birimi tarafından yapılacak denetimlerde amacı doğrultusunda
kullanılmayan destekler hakkında düzenlenen rapor Proje Değerlendirme
Komisyonuna ve Daire Başkanlığına verilir.
(3) Yapılan denetim ve raporlamalar gelecek yılların destekleme çalışmalarında
kullanılmak üzere Daire Başkanlığınca kayıt altına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli ve son hükümler
MADDE 27 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, iyi tarım uygulamaları desteği için
düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine
getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar organik tarım desteği için düzenledikleri her türlü bilgi
ve belgelerden ayrıca Tarım Bilgi Sistemine eksik veya hatalı yapılan veri girişleri
İle düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını
yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında Büyükşehir Belediyesi
tarafından ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik girişimlerde
bulunulur.
(3) Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde sayılan desteklerden asıl
olarak almaya hak kazanan gerçek kişinin vefatı halinde mirasçının, arazinin
intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri
kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin asli ya da
onaylanmış sureti İle mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan
alacağı muvafakatname İle müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına
desteklemesine devam edılir. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir
destekleme ödemesi yapılmaz.
(4) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler vb.)
dolayı mahsul elde edilememesi durumunda mücbir sebebin meydana geldiği tarihi
izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı
olarak bildirimde bulunması ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip
belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki
türünün zarar gördüğünün tespit edilmesi halinde yapılan destekleme geri alınmaz.
(5) Bu Yönetmelikte yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) 14/11/2017 tarih ve 442 sayılı Büyükşehir Meclisi kararının ardından
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince
Sayıştay’ın istişaren görüsü alınan bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi internet
sayfasında ilanı tarihi İle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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