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Fatma Şahin
Türkiye Belediyeler Birliği ve

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıymetli Okurlar,

Ülkemizi Edirne’den Ardahan’a tüm renkleriyle temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği, 
yerel yönetimler alanındaki 77 yıllık tecrübesinin ışığında hız kesmeden belediyelerimiz 
için hizmet üretmeye devam ediyor. 

Bildiğiniz üzere, dünyamız zorlu bir süreçten geçerken yerel yönetimler artık çok daha 
kritik görevler üstleniyor. İnsanlık her yeni güne farklı bir küresel krizin gölgesinde uya-
nırken; çevresel, insani ve ekonomik sorunlar topyekûn bir iş birliğini zorunlu kılıyor. 
TBB olarak değişen dünya koşullarına belediyelerimizin uyum sağlayabilmeleri, küresel 
gündemi takip ederek çözümün bir parçası olabilmeleri için her alanda onlara destek 
oluyor ve rehberlik ediyoruz. Şehirlerimizin daha yaşanabilir; akıllı, sağlıklı, güvenli, ye-
şil ve dirençli şehirlere dönüşerek geleceği kucaklayabilmeleri için projeler hayata geçi-
riyor ve bilhassa pandemi sonrası önem kazanan bu yeni kodlara şehirlerimizi entegre 
etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. 

Dergimiz sayfalarında geniş yer ayırdığımız faaliyetlerimizden biri Birliğimizin mayıs ayı 
olağan meclis toplantısı oldu. Ankara’daki Birlik hizmet binamızda gerçekleştirdiğimiz 
toplantımızda meclis üyelerimizle bir araya gelerek sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi 
istişare etme imkânı bulduk. Ortak akılla yeni kararlara imza attığımız toplantımızda 
ayrıca Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politi-
kaları Kurulu Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Şükrü Karatepe’yi de ağırlamaktan gurur 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

TBB olarak “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” anlayışından hareketle genç, yaşlı, kadın, 
erkek, çocuk, engelli, göçmen ayırt etmeden toplumun tüm kesimine yönelik çalışma-
lar yapmayı önemsiyor;  belediyelerimizi de kapsayıcı, kucaklayıcı, iyileştirici projeler 
üretme noktasında her daim desteklemeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda bakanlıkları-
mız, STK’lar ve üniversitelerle iş birliklerine imza atıyoruz. Bu iş birliklerinden birini de 
geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürüteceğimiz “Çocukla-
rın Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin 
Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” nü törenle imzaladık. Bu gelişmeye ilişkin 
detaylara da dergimiz sayfalarında yer verdik. 

Yeni sayımızda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Sayın Derya Yanık da projenin detaylarına değindiği yazılarıyla dergimize 
katkı verdiler. Ayrıca, kıymetli Belediye Başkanlarımız da çocuklarımızın eğitim hayat-
larına güvenli erişimlerini sağlamak amacıyla uygulamaya koydukları çalışmaları okur-
larımızla paylaştılar. Çok kıymetli Bakanlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza dergimize 
sundukları değerli katkılar için yürekten şükranlarımı bildiriyorum. 

İlginizi çekeceğine inandığımız tüm bu içeriklerin yanı sıra, her zaman olduğu gibi ül-
kemizin ve dünyanın yerel yönetim gündemine dair konu başlıkları,  belediyelerimizi 
ilgilendiren güncel gelişmeler ve yenilikler, iyi uygulama örnekleri, uzmanlarca kaleme 
alınan makaleler ve hukuki düzenlemeler de dergimiz sayfalarında okurlarımızı bekli-
yor olacak. Bugüne kadar çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyor, 
yeni sayımızda yeniden buluşmak üzere esenlikler temenni ediyorum. 
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ÇOCUKLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Belediyeler Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin 

Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına 
Yönelik İş Birliği Protokolü 20 Haziran’da imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ör-
gün eğitim kurumları ve açık öğ-
retim okullarında öğrenim gören 
öğrenciler ile eğitime erişim sağla-
yamamış çocukların eğitim süreç-
lerinin güvenliğine ilişkin usul ve 
esasları belirleyen protokole TBB 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
imza koydu.

Şahin: “Bu büyük devletin 
imkânlarını kullandığınız 
zaman çözemeyeceğimiz 
hiçbir sorun yok.”

Pandemi sürecinde belediyelerin 
eğitimi aksatmamaya yönelik çalış-
malarını hatırlatan Başkan Şahin, 
Gaziantep’te hayata geçirilen gü-
venli okul çalışmalarını anlattı. Ga-
ziantep’in gençlere yönelik meslek 
edindirme çalışmalarına da deği-
nen Şahin, Gaziantep’in bilim şehri 

ve spor şehri olduğunu söyledi. 18 
yaş altına yönelik bir model geliştir-
diklerini aktaran Şahin, “Medeniyet 
kodlarımıza dönüyoruz. Teknoloji-
yi kullanıyoruz. Hiçbir anne Aylan 
Bebeklerin ölmesine fırsat veremez. 
Hiçbir anne çocuğunun uyuşturucu 
kullanmasına izin veremez. Bizim 
medeniyet kodlarımızın bize tali-
matını uygulayın. Bu büyük devle-
tin imkânlarını kullandığınız zaman 
çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.” 
ifadelerini kullandı.

İller&Belediyeler 

HABER
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Soylu: “Türkiye büyüdükçe 
talepler de büyüyor.”

Okulların güvenliğini sağlamaya 
yönelik yapılan çalışmalara deği-
nen Bakan Soylu, “Meselenin bir 
tarafına değil 360 derecesine bak-
maya yönelik bir adımın atılması 
bizim temel ihtiyaçlarımızdan bi-
risi haline geldi. Türkiye büyüyor. 
Türkiye’nin ihtiyaçları da büyüyor. 
Türkiye büyüdükçe talepler de bü-
yüyor. Sorun alanları çeşitleniyor. 
Onun için sürekli izleyen, sürekli ta-
kip eden, sorunların peşinden gelen 
değil önleyici tedbirler alan, onları 
önceleyen ve onlarla ilgili adım at-

mayı devlet kapasitesinin en önemli 
görevi olarak nitelendiren bir an-
layışı Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
bu ülkede yönetmeye çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Özer: “Eğitim bir ülke için 
milli güvenlik meselesidir.”

Törende konuşan Bakan Özer, bir 
ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir 
sermayesinin beşeri sermaye ol-
duğunu belirterek bu sermayeyi 
nitelikli hale getirmede kullanılan 
en önemli enstrümanın eğitim ol-
duğunun altını çizdi. Eğitimin bir 
ülke için milli güvenlik meselesi ol-
duğunu aktaran Özer konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde bu beşeri 
sermayenin eğitimden maksimum 
yararlanması için gerçekten deva-
sa yatırım yapıldı. Okul öncesinden 
ortaöğretime, ortaöğretimden yük-
seköğretime kadar her alanda tüm 
illerimizde, ilçelerimizde çok kap-
samlı seferberlikler yapıldı. Cumhu-
riyet tarihinde tanıklık etmediğimiz 
bir yatırıma tanıklık ettik hep birlik-
te ve kısa sürede bunun sonuçlarını 
da gördük. Okullaşma oranlarımız-
dan gördük. Okul öncesi eğitimde 
2000’li yıllarda 5 yaştaki okullaşma 
oranı yüzde 11’di. Bugün yüzde 

92’dir. Benzer şekilde ortaöğre-
timde, yükseköğretimde ve tüm 
alanlarda gerçekten bu memleketin 
evlatları, bulundukları yerde kaliteli 
eğitime erişmeyle ilgili her türlü im-
kâna sahip olmuşlardır.”

Yanık: “Yaptığımız her 
işte çocuğun üstün 
yararını gözeterek hizmet 
üretiyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğının çocuklara yönelik çalışmala-
rından bahseden Bakan Yanık ise 
çocukların insanlığın bir emaneti 
olduğunu kaydederek şu ifadele-
re yer verdi: “Tek bir ölçümüz var; 
çocuğun üstün yararını korumak. 
Bütün çalışmalarımızda, yaptığı-
mız her işte çocuğun üstün yararını 
gözeterek hizmet üretiyoruz. Çalış-
tığımız her dezavantajlı grupta mer-
keze aldığımız bir başka bakış açısı 
ise aile odaklı olması. Ailenin en 
kıymetli üyeleri olan çocuklarımıza 
sağlıklı, huzurlu, güvenli bir yaşam 
alanı sunmak için çalışıyoruz.”

12 Eylül’de okulların açılmasıyla 
birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından, 
imzalanan protokol kapsamında 
yeni eğitim öğretim yılında alınacak 
asayiş/trafik tedbirlerini içeren ge-
nelge 81 il valiliğine gönderildi.

Törende konuşan Bakan 
Özer, bir ülkenin en 
kalıcı ve sürdürülebilir 
sermayesinin beşeri 
sermaye olduğunu 
belirterek bu sermayeyi 
nitelikli hale getirmede 
kullanılan en önemli 
enstrümanın eğitim 
olduğunun altını çizdi.

İller&Belediyeler 
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Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

EĞİTİM GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA 
SOSYAL HİZMETLERİN ROLÜ

 Biz çocukların üstün yararı ilkesi gereğince her türlü eğitim programlarımızla 
gençlerimizin kendine yeten, manevi ve kültürel değerleri benimsemiş ve üretken 

bireyler olmalarını hedefliyoruz.

İller&Belediyeler 

OKUL GÜVENLİĞİ
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Türkiye, milletinden aldığı güçle 
yükselen, sivil ve demokratik değer-
lerden beslenen dinamik bir ülkedir. 
Milletimizin bu özelliği kriz anların-
daki çözüm geliştirme becerilerin-
den rahatlıkla okunabilir. Bir yan-
dan vatan söz konusu olduğunda, 
müdafaaya en önde koşacak kadar 
cesurdur, diğer yandan İHA/SİHA 
yapacak kadar yaratıcı düşünme 
kabiliyetine sahiptir. Başka bir açı-
dan göçmen olarak gittiği Avrupa 
ülkelerinde girişimcilik becerileriy-
le öne çıkacak, işletmeler kuracak 
kadar vizyonerdir. Benzer şekilde, 
Türkiye Cumhuriyeti küresel pande-
mi döneminde birçok ülkeye medi-
kal malzeme ulaştırması ve başarılı 
aşı çalışmaları ile öne çıkmıştır. Pek 
çok alanda insanlığa faydalı eserler 
sunmaya hazır olan potansiyelimiz, 
önemli açılımlara imza atarak ufuk 
açan bir misyon üstlenmiştir. Tarih 
boyunca cihan imparatorluklarına 
ev sahipliği yapmış olan bu milletin 
evlatlarına nitelikli eğitim sunmak, 
bizim için en önemli sorumluluk 
alanlarından biridir.

Ülkemiz, sosyal bir hukuk devletidir. 
Bu anlamda sosyal politikalarımızı 
öncelikle hak temelli bir anlayış-
la belirlemekteyiz. Eskinin hizme-
ti sunmak için talep ve hatta ısrar 
bekleyen yapısından arz odaklı bir 
organizasyon şemasına geçmek 
Türkiye’nin sosyal devrimlerinden 
en önemlisi olmuştur.

Bunun yanında sosyal devletin en 
önemli hizmet alanlarından bir 
diğeri, hiç şüphesiz eğitimdir Biz 
çocukların üstün yararı ilkesi gere-
ğince her türlü eğitim programları-
mızla gençlerimizin kendine yeten, 
manevi ve kültürel değerleri benim-
semiş ve üretken bireyler olmaları-
nı hedefliyoruz. Ana sınıflarından 
yükseköğretim kurumlarına kadar 
bütün aşamalarda çocuklarımızın 
iyi yetişmesi için bütünlüklü bir eği-
tim sisteminin içinden geçiriyoruz.

Öğrencilerimizin eğitim programla-
rıyla donanımlarını artırmayı hedef-
lediğimiz gibi eğitim süreçlerindeki 
korunma ve desteklenme ihtiyaçla-
rını da ihmal etmiyoruz. Çocukların 
Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine 
İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet 
ve Tedbirlerin Artırılmasına Yöne-
lik İş Birliği Protokolü bu alanda 
önemsediğimiz çalışmalarımızdan 
biri. Bu protokolü Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Ba-
kanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Türkiye Belediyeler Birliği ile im-
zaladık. Hedefimiz, belirlediğimiz 
vizyonda önce 2023 sonra 2053 ve 
akabinde 2071’e ulaşarak halkımıza 
müreffeh bir toplum içinde, onurlu 
bir yaşam sunmaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
olarak, sosyal hizmet haritamızın 
odağında aileler yer alıyor. Elbette 
ki bu bakış açımız, milletimizi bü-
yük bir aile olarak kabul etmekten 
de kaynaklanıyor. Her ailede ol-
duğu gibi bizim geniş ailemizde de 
çocukların ve gençlerin iyi yetişmesi 
büyük önem arz ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
önemle işaret ettiği gibi, ülke ola-
rak bizim en kıymetli sermayemiz 
nitelikli insan gücümüzdür. Çocuk-
larımız bizim geleceğe yönelik en 
kıymetli varlıklarımızdır. 

Her birinin iyi bir eğitim alması, 
sağlıklı bir sosyal çevrede büyüme-
si, sorumluluk sahibi yetişkinler ola-
rak topluma katılmaları için elimiz-
den geleni yapmakla yükümlüyüz.

Bugün 8 milyar olduğu tahmin edi-
len dünya nüfusunun 2,2 milyarının 
çocuk olduğu biliniyor. Türkiye’de 
ise 84 milyonu aşkın nüfusun ne-
redeyse 23 milyonu 18 yaş altın-
da yani hukuken çocuk. Bizler de 
nüfusumuzun önemli bir kısmını 
oluşturan çocuklarımıza özel sos-
yal hizmet politikaları geliştiriyoruz. 
Çocuklarla ilgili sosyal hizmet stra-

tejilerimizin odağında ise çocuğun 
üstün yararını korumak yer alıyor. 
Dezavantajlı çocuklar başta olmak 
üzere ülkemizdeki bütün çocukların 
eşit fırsatlara erişimlerini ve onların 
potansiyellerini artırmayı hedefliyo-
ruz.

Bütün sosyal hizmetlerimizde oldu-
ğu gibi eğitim alanında sunduğu-
muz hizmetleri de hak temelli sosyal 
politikalarla yürütüyoruz. BM Ço-
cuk Hakları Sözleşmesine taraf olan 
ülkemiz, çocukların eğitim, sağlık, 
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yaşama, barınma, cinsel ya da psi-
kolojik istismara karşı korunma gibi 
haklarını garanti etmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. 
maddesi çocukların eğitim hakkının 
fırsat eşitliği temelinde gerçekleş-
mesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bu bağlamda sözleşmeye katılan 
devletler, çocuklara ücretsiz zorunlu 
eğitimi sağlamayı, orta ve yüksek 
öğretimi genel ve mesleki olmak 
üzere çeşitli biçimlerde örgütleye-
rek tüm çocuklara açık bulundur-
mayı taahhüt ederler. Ayrıca eğitim 
ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve 
rehberliği bütün çocuklara ulaştır-
mak, okul disiplinini çocuğun onur 
ve saygınlığı ile bağdaşır biçimde 
düzenlemek ve okul terk oranlarını 
azaltmak gibi konularda da sorum-
luluk üstlenirler.

Devletlerin eğitim sorumlulukları 
günümüzde eğitim süreçlerinin gü-
venliğini sağlamak şeklinde genişle-
miştir. Özellikle güvenli okul kavra-

mı akademisyenler tarafından farklı 
boyutlarıyla değerlendirilmektedir. 
Dönmez (2001) güvenli okul tanı-
mını, sadece öğrencilerin değil, öğ-
retmenlerin ve diğer personellerin 
de kendilerini fiziksel, psikolojik ve 
duygusal açıdan güvenli hissettikle-
ri ortamlar olarak değerlendirmiş-
tir. Demircioğlu, vd. (2020) güvenli 
okulu korku, şiddet, kaygı, baskı, 
ötekileştirme, aşağılama, taciz, okul 
içi ve okul dışı saldırılar, doğal afet 
riski, iletişimsizlik, ihmal, istismar ve 
bağımlılık gibi problemlerin yaşan-
madığı yerler olarak tanımlamıştır. 
Okul güvenliğini sadece okul içinde 
yaşanan güvenlik sorunlarıyla sınır-
lamayan, öğrenci, öğretmen ya da 
yardımcı hizmet personelinin okula 
gitmek için evinden çıktığı andan 
başlayarak tekrar evine dönünce-
ye kadar tüm süreci güvenli okul 
kavramına dâhil eden çalışmalar 
da bulunmaktadır (Memduhoğlu & 
Taşdan, 2008).

Bakanlık olarak ayrıca 
çocuklarımızın eğitim 
süreçlerini maddi 
katkılarla da takviye 
ediyoruz. Şartlı Eğitim 
Yardımı ile sosyal 
güvencesi olmayan 
ve ihtiyaç sahibi olan 
ailelere, çocukların 
örgün eğitime devam 
etmeleri ve okulun açık 
olduğu aylarda bir ay 
içerisinde 4 günden 
fazla devamsızlık 
yapmamaları şartıyla 
maddi destek sunuyoruz. 
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Buradan hareketle Bakanlık olarak 
öğrencilerimizin okul güvenliğini 
geniş bir çerçevede sağlamak için 
81 ilimizde Çocuk Koruma Mobil 
Ekipleri oluşturduk. 2018 yılından 
bugüne İl Milli Eğitim Müdürlükle-
ri ile işbirliği halinde yürüttüğümüz 
Mobil Ekip çalışmamız ile çocuk-
larımızı eğitim süreçlerindeki olası 
risklerden korumayı hedefliyoruz.

Mobil ekiplerimiz, eşleştirildiği 
okullarda rehberlik servisi ile birlik-
te, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni 
ile irtibat kurarak öncelikle okula 
devamsızlığı olan, ihmal veya istis-
mara uğrama riski bulunan, suça 
yönelme riski taşıyan veya sosyal 
hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan 
çocukları tespit ediyorlar. Bu tes-
pitler doğrultusunda çocuk ve aile 
ile görüşmeler yapıyor ve gerekli 
durumlarda çocuk ve aileyi uygun 
sosyal hizmet modellerine yönlen-
diriyorlar. Bugüne kadar ülke ge-
nelinde mobil ekiplerimizle 11.391 
okula 12.035 ziyaret gerçekleştir-
dik. Riskli olduğu değerlendirilen 
36.067 çocukla ve 24.366 aile ile 
görüştük.

Bakanlık olarak ayrıca çocukları-
mızın eğitim süreçlerini maddi kat-
kılarla da takviye ediyoruz. Şartlı 
Eğitim Yardımı ile sosyal güvencesi 
olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ai-
lelere, çocukların örgün eğitime de-
vam etmeleri ve okulun açık olduğu 
aylarda bir ay içerisinde 4 günden 
fazla devamsızlık yapmamaları şar-
tıyla maddi destek sunuyoruz. Bu-
nunla birlikte orta ve yükseköğre-
tim sınavlarına hazırlık materyalleri, 
barınma ve yemek yardımlarıyla da 
öğrencilerimizin eğitim hayatının 
dışında kalmalarının önüne geçiyo-
ruz. Bunun yanında Sosyal Ekono-
mik Destek programımızla yaklaşık 
147 bin çocuğumuzun ailelerinden 
kopmadan eğitim sisteminin içinde 
yer almasını, sosyal, kültürel, sanat-
sal ve sportif etkinliklerden fayda-

lanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde or-
taöğretim öğrencilerine yönelik yurt 
yapımlarını da destekliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
olarak, aile değerlerine sahip çıkan 
ve çocuklarını gözünden sakınan 
yüksek insani değerlerle yaşayan 
bu milleti daha ileriye taşıyacak 
her türlü hizmeti sunmaya hazırız. 
Dünya çapında rekabet gücümüzü 
artıran eğitim imkânlarımızı çocuk-
larımızın iyi yetişmesini sağlaya-
cak şekilde genişletmenin ve insan 
potansiyelimizin gelişmesine katkı 
sunacak hizmetleri halkımıza ulaş-
tırmanın mutluluğu içindeyiz.

Milletimizin yüz akı çocuklarımızın 
ve gençlerimizin sağlığını, mutlu-
luğunu ve huzurunu korumak, on-
ların refahını yükseltmek için yeni 
hizmetler geliştirmek bizim sevinç 
ve onur kaynağımızdır. Biz birlikte 
güçlüyüz. Bizim işimiz de gücümüz 
de milletimizden ibarettir.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı olarak, aile 

değerlerine sahip çıkan 
ve çocuklarını gözünden 
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değerlerle yaşayan bu 

milleti daha ileriye 
taşıyacak her türlü 

hizmeti sunmaya 
hazırız. 

İller&Belediyeler 

OKUL GÜVENLİĞİ

9



“GÜVENLİ OKUL İKLİMİ”
Mahmut Özer

Millî Eğitim Bakanı

Sağlıklı bir toplum ve kaliteli bir eğitim inşası için geleceğin yetişkinleri olan 
çocuklarımızın öğrenme ortamlarının, güvenliği tehdit eden her türlü unsurdan 

arınmış olması gerekmektedir.
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Ülkemizi ayakta tutan, değişime ön-
cülük eden ve  muasır medeniyetler 
seviyesine yükselmesini sağlayacak 
en önemli  unsur eğitimdir. Genç 
ve dinamik nüfusumuzun çağdaş, 
sürdürülebilir, etkin, üretken ve ya-
ratıcı bir hâle getirilmesi ancak eği-
timle mümkündür. Eğitimin kendi 
iç dinamizmi, eğitim kurumlarının 
çağın gereksinimlerine uygun dö-
nüşümünü gerektirir. Türkiye gibi 
büyük tarihi mirasa, kritik bir coğ-
rafi konuma ve zengin kültürel bi-
rikime sahip ülkelerin uluslararası 
düzeyde varlığını daha güçlü bir şe-
kilde devam ettirebilmesi, öğrenme 
ortamlarının daha nitelikli ve gü-
venilir hâle getirilmesi ile mümkün 
olmaktadır. 

Covid-19 pandemi süreci, öğrenme 
ortamlarının sadece dört duvar ol-
madığını, çocuklarımız için sosyal-
leşme, toplumsal uyum ve aidiyet 
gibi temel ihtiyaçların karşılandığı 
mekânlar olduğunu göstermiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğren-
me ortamlarının fiziksel, sosyolojik 
ve psikolojik açıdan öğrencileri-
miz, öğretmenlerimiz, velilerimiz 
ve eğitimin tüm paydaşları için gü-
venilir mekânlar haline getirilmesi 
en temel meselelerimizden birini 
oluşturmaktadır. “Okul Güvenliği” 
meselesi, 19. yüzyıldan beri dünya 
gündeminde yer almakta olup ça-
ğımızda yaşanan sosyoekonomik, 
kültürel ve teknolojik değişimlerle 
birlikte 21. yüzyılda da varlığını de-
vam ettirmektedir.

Sağlıklı bir toplum ve kaliteli bir 
eğitim inşası için geleceğin yetişkin-
leri olan çocuklarımızın öğrenme 
ortamlarının, güvenliği tehdit eden 
her türlü unsurdan arınmış olması 
gerekmektedir. Bu bağlamda “Gü-
venli Okul” her türlü korkudan, 
kaygıdan, şiddetten, zorbalıktan, 
ötekileştirmeden, istismardan, ba-
ğımlılıktan ve suç örgütlerinden 
uzak, öğrencilerimizin kendilerini 
özel hissettikleri ve nitelikli bir şekil-

de yetiştirildikleri okuldur. Bu nok-
tada Bakanlığımız, okullarımızın 
koruyucu misyonunu daha da etkin 
kılarak tüm çocuklarımızın eğitim 
süreçlerinin güvenliğini sağlamak, 
onları okul içi ve okul dışı her türlü 
suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tut-
mak, risklere karşı dayanıklılıklarını 
artırmak ve güçlü karakterli bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamak için 
koruyucu ve önleyici çalışmalar yü-
rütmektedir.

Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı 
arasında 2007 yılında imzalanan 
ve 2016 yılında yenilenen “Okul-
larda Güvenli Ortamın Sağlanma-
sına Yönelik Koruyucu ve Önleyici 
Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş 
Birliği Protokolü” ile 2018 yılında 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ba-
kanlığımız olmak üzere üç Bakan-
lık arasında imzalanan  “Okullar 
ve Çevresinin Daha Güvenli Hale 
Getirilmesine Yönelik İş Birliği Pro-
tokolü” ile “Güvenli Okul Projesi” 
çalışmaları eğitim ve güvenlik ala-
nında yaşanan sorunların çözümü-
ne katkı sunması amacıyla hayata 
geçirilmiştir. Aynı zamanda İçişleri 
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür-
lüğü, Savunma Sanayii Başkanlığı, 
ASELSAN, Türk Telekomünikas-
yon iş birliği çerçevesinde gerçek-
leştirilen güvenli okul projeleri ile 
öğrencilerin sosyoekonomik duru-
mu, okul büyüklüğü, öğrenci hare-
ketliliği gibi okul içi ve okul dışı gü-
venliği etkileyen birçok değişken ele 
alınarak çalışmalar yürütülmüştür.

Güvenli okul iklimi inşası çalışma-
ları kapsamında yürütülen “Eğitim 
ve Güvenlik Projesi” ile Bakanlığı-
mız Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişle-
ri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri 
Dairesi Başkanlığınca hayata geçi-
rilerek zorunlu öğrenim çağındaki 
bireylerin, eğitim öğretim süreçleri 
içinde gelişimini olumsuz etkileyen 
suç, şiddet, madde bağımlılığı ve 
diğer zararlı alışkanlıkların oluşma-

Güvenli okul iklimi 
inşası çalışmaları 

kapsamında yürütülen 
“Eğitim ve Güvenlik 

Projesi” ile Bakanlığımız 
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okul içi ve dışı etkenlerin 

en aza indirilmesi veya 
ortadan kaldırılması 
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sına sebep olacak okul içi ve dışı 
etkenlerin en aza indirilmesi veya 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 
Proje ile güvenli eğitim iletişimi ve 
eğitim çağında olan yabancı uy-
ruklu çocukların eğitim ve güvenlik 
sorunlarını da ele alınarak eş za-
manlı ve müşterek bir çalışma yü-
rütülmüştür. 

“Eğitim ve Güvenlik Projesi”nin en 
önemli hedefleri arasında Bakan-
lıklar arasında imzalanmış önceki iş 
birliği protokollerine ait proje çıktı-
larının amacına uygun olarak gün-
cellenmesi çalışmaları yapılması yer 
almaktadır. Tüm bu çalışmalara ek 
olarak bu hedef doğrultusunda 20 
Haziran 2022 tarihinde Bakanlığı-
mız, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasın-

da “Çocukların Eğitim Süreçlerinin 
Güvenliğine İlişkin Koruyucu Ön-
leyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırıl-
masına Yönelik İş Birliği Protokolü” 
imzalanmıştır. Aynı zamanda okul-
ların öncelik durumlarının belirlen-
mesi süreci yeniden ele alınmış ve 
kurum türlerine göre “Okul ve Çev-
resi Güvenlik Ölçeği“ ile standart 
hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği ve gönül-
lü belediyelerin iş birliği protokolü 
kapsamında sürece aktif olarak ka-
tılımı ile okullarımızda daha güvenli 
ortamların oluşturulması ve yerel 
dinamiklerin de katılımıyla kurum-
lar arası iş birliği ve koordinasyo-
nun daha üst düzeyde gerçekleşme-
si arzu edilmektedir.

Son 20 yılda gerçekleştirilen devrim 
niteliğindeki gelişmelerle din, dil, 
ırk, soy, köken ayrımı yapmaksızın 
ülkemiz sınırlarında eğitim çağında 
olan her bir çocuğumuzun önce ni-
telikli eğitime erişimini sağlayarak 
sonrasında güvenli okul iklimi oluş-
turarak çocuklarımızı her türlü risk-
lere karşı dirençli hale getirmek ve 
hayata hazırlamakla mükellefiz.  Bu 
amaç doğrultusunda eğitim ve gü-
venlik alanında gerçekleştirdiğimiz 
tüm proje ve protokollerle Bakan-
lıklar arası iş birliğini ve koordinas-
yonu daha etkin kılmayı, çocukla-
rımızın ve gençlerimizin yaşadıkları 
sorunlara bütüncül yaklaşıp proak-
tif çözümler geliştirmeyi,  duygusal 
ve ahlaki yönden nitelikli bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 

Öğretmeni, okul yöneticisi, veli-
si başta olmak üzere eğitimin tüm 
paydaşlarıyla kapsamlı farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirmeye, bu 
çalışmaları etkili ve verimli bir şe-
kilde artırmaya devam edeceğimizi 
belirterek sürece destek veren tüm 
mevkidaşlarıma ve  Türkiye Beledi-
yeler Birliğimize şükranlarımı sunu-
yorum.
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birliği protokolü 
kapsamında sürece 
aktif olarak katılımı 
ile okullarımızda daha 
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BAŞKAN FATMA ŞAHİN 
“GİRİŞİMCİ KADINLAR” İLE BULUŞTU

22 Temmuz’da Türkiye Belediyeler Birliği ve Kırklareli Valiliğince Kırklareli 
Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde Başkan Şahin, 

ülkece kalkınmanın başarı hikayesinde kadının rolünü ele alarak eğitim, sağlıkta 
dönüşüm ve istihdam gibi alanlardan örnekler verdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem 
Cerit’in yönetiminde gerçekleşen 
panelde kadın girişimciler başarı hi-
kayelerini anlattı.

Başkan Şahin’e Yoğun İlgi

Kadın meselesinin bir kalkınma me-
selesi olduğunu belirten Şahin, “O 
yüzden kadın meselesini bilgi eko-
nomisini yönetecekseniz toplumun 
her bir ferdine, eşrefi mahlukat ola-
rak doğan her insanın kalkınmanın 
bir parçası yapmanız lazım.” dedi.

Başkan Şahin kadınların güçlü ol-
duğu ülkelerde toplumsal kalkın-
manın daha kolay gerçekleşeceğini 
de sözlerine ekledi. Şahin, “Özel-
likle bu pandemi süreci bize şunu 
gösterdi. Amerika gibi koca bir ülke 
huzurevinde ölülerini toplayamadı. 
Biz sosyal adaleti, sosyal barışı ve 
sosyal belediyeciliği sosyal devle-
ti Amerika’dan daha iyi inşa etmiş 
bir ülkenin evlatlarıyız.” ifadelerini 
kullandı.

Şahin, dünyanın bilgi ekonomisine 
doğru gittiği bu dönemde, insani 
ve çevresel kalkınmanın ön planda 
olduğu bir anlayışın hakim olmaya 
başladığını da söyledi. 

Salonu dolduran seyircilerden bü-
yük alkış alan Başkan Fatma Şa-
hin’e programın sonunda Vize Kay-
makamı ve Kırklareli Vali Yardımcısı 
Vekili Elif Canan Tuncer tarafından 
el dokuması yelek hediye edildi.
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GÜVENLİ OKULLAR NASIL İNŞA EDİLİR?

Eğitim kurumlarının kendilerine verilen görevleri düzenli bir biçimde 
yürütebilmeleri ve sağlıklı öğrenmelerin meydana gelebilmesi için öğrenci ve 
okulun diğer paydaşlarının bu kurumlarda her türlü tehlikeden uzak güven, 

emniyet ve huzur içinde olmaları gerekmektedir.

Prof. Dr. İsmail H. DEMİRCİOĞLU
Başkan Yardımcısı/Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

İller&Belediyeler 

MAKALE

14



Güvenlik insanoğlunun yeryüzüne 
çıktığı andan itibaren en önem ver-
diği ve temel ihtiyaç olarak gördüğü 
hususlardan biridir. Bu çerçevede 
hayatta kalmak ve güvenli bir ya-
şam alanı inşa etmek, geçmişten 
bugüne insanların temel mücadele 
alanlarından biri olmuştur. İnsa-
noğlunun ihtiyaçlar hiyerarşisi üze-
rine akademik çalışmalar yapan 
Maslow, insanların ilk önce fizyolo-
jik ihtiyaçlarını karşılamak zorunda 
olduğunu belirtmiştir. Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik 
ihtiyaçlardan sonra güvenlik ih-
tiyacı gelmektedir. Güvenlik kav-
ramı incelendiği zaman kavrama 
farklı anlamlar yüklendiği ve farklı 
açılardan açıklanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde güvenlik “Toplum ya-
şamında yasal düzenin aksamadan 
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca 
yaşayabilmesi durumu ve emniyet” 
olarak tanımlanmaktadır (GTS, 
2022). Diğer bir tanımda güvenlik 
kazanılmış değerlere karşı bir tehdit 
ve saldırı durumu olmaması olarak 
belirtilmektedir (Wolfers, 1952, ak-
taran Özel, 2022). Güvenliğe farklı 
bir boyuttan anlam yükleyen Miller 
(2001 aktaran Özel, 2022) ise kor-
ku, tehdit ve tehlikeden uzak olmayı 
kavramın merkezine yerleştirmiştir. 
Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde 
güvenlik kavramına farklı anlamlar 
yüklendiği görülmektedir. Başka bir 
deyişle, kavram farklı disiplinlerde 
özünü korumakla birlikte farklı an-
lamlar yüklenerek kullanılmaktadır. 
Güvenlik kavramının kullanıldığı 
alanlardan biri eğitimdir. 

17. yüzyılı takip eden süreçte ulus 
devletlerin kurulması pek çok alanı 
olduğu gibi eğitimi de etkilemiştir. 
19. yüzyılla beraber özellikle Batı 
Avrupa’da sıradan halkın eğitimi-
ne yönelik adımlar atıldığı ve kit-
le eğitimine geçilmeye başlandığı 
görülür. Kitle eğitimi ve okulların 
yaygınlaşması bu kurumlardaki gü-

venlik problemlerini eğitimcilerin 
gündemine taşımıştır. 20. yüzyılda 
okulların yaygınlaşması, okul gü-
venliğini gündeme taşımış ve oku-
lun daha güvenilir bir yer hâline 
nasıl getirilmesi gerektiği eğitimde 
araştırmalara konu olmuştur. Ge-
çen yüzyılda eğitim sistemlerinin 
problemlerinden birisi olan okul 
güvenliği 21. yüzyılda da varlığı-
nı devam ettirmiştir. Günümüzde 
yaşanan nüfus artışı, göç, bölgesel 
çatışmalar, savaşlar, ötekileştirme, 
ırkçılık, afetler, terörizm, madde ve 
teknoloji bağımlılığı ve şiddet, okul 
güvenliği problemlerini dünyanın 
farklı coğrafyalarında daha görünür 
bir hâle getirmiştir. Dünyanın farklı 
coğrafyalarında okullarda yaşanan 
güvenlik problemleri basın yayın or-
ganlarında zaman zaman gündeme 
gelmektedir (Demircioğlu ve Demir-
cioğlu, 2021). Bu problemler sadece 
az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde 
değil, aynı zamanda teknolojik ve 
ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde 
de görülmektedir. Zaman zaman 
bu ülkelerde okulların bazı öğrenci 
ve öğrenci olmayanlar tarafından 
basıldığı, öğrenci ve öğretmenlerin 
öldürüldüğü basın yayın organları-
na yansımaktadır. Dünyanın farklı 
coğrafyalarında yaşanan okul gü-
venliği problemlerinin ülkemizde 
de yaşandığını öğretmen ve öğren-
cilere ve okulun diğer paydaşlarına 
şiddet uygulandığına şahit olmakta-
yız. Okul güvenliği diğer ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de eğitim sis-
temimizin önemli problemlerinden 
biri hâline gelmiştir. Okullarda ya-
şanan güvenlik problemlerini azalt-
mak ve bu konuyla ilgili farkındalık 
yaratmak amacıyla Millî Eğitim Ba-
kanlığı ve diğer kamu kurumlarının 
projeler ve çeşitli faaliyetler yürüt-
tükleri görülmektedir. 

Eğitim kurumlarının kendilerine ve-
rilen görevleri düzenli bir biçimde 
yürütebilmeleri ve sağlıklı öğren-
melerin meydana gelebilmesi için 

öğrenci ve okulun diğer paydaşla-
rının bu kurumlarda her türlü teh-
likeden uzak güven, emniyet ve hu-
zur içinde olmaları gerekmektedir. 
Başka bir deyişle, okulda güvenlik 
ve güvenli okul inşası için öğrenci, 
öğretmen ve bu kurumlarda farklı 
görevler yerine getirenlerin fiziki, 
duygusal ve psikolojik olarak kendi-
lerini güvende hissettikleri bir okul 
iklimi inşa etmek zorundayız. 

Güvenli Okul İklimi Nasıl 
İnşa Edilir? 

İnsanların korkusuzca ve emniyet 
içinde yaşama durumu olarak ta-
nımlanabilecek (GTS, 2022) olan 
güvenlik olgusu, yaşamımızı sağlıklı 
bir biçimde devam ettirebilmemiz 
için gereklidir. Mutlu bir hayat sür-
mek ve insanın kendisini gerçek-
leştirmesi için beden, iş, kaynak, 
sağlık, mülkiyet vb. konularda gü-
ven içinde olunması gerekmektedir. 
(Güzel ve Barakazı, 2018 aktaran 
Demircioğlu ve Demircioğlu, 2021). 

Okullarda yaşanan 
güvenlik problemlerini 

azaltmak ve bu konuyla 
ilgili farkındalık 

yaratmak amacıyla Millî 
Eğitim Bakanlığı ve diğer 

kamu kurumlarının 
projeler ve çeşitli 

faaliyetler yürüttükleri 
görülmektedir. 
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Sağlıklı nesiller inşa edebilmek için 
dikkat edilmesi gereken hususların 
başında okul güvenliği gelmektedir. 
Güvenin olmadığı ve korkunun hâ-
kim olduğu okullarda nitelikli öğ-
renmeden söz edilemez. Güvensiz 
okul ortamları öğrenmeye odakla-
namama ve öğrencilerde motivas-
yon düşüklüğüne neden olmak-
tadır (Şahin, 2016). Güvenli okul 
ortamının inşasında dikkat edilmesi 
gereken bir diğer husus ise okulun 
paydaşlarının özellikle öğretmen ve 
diğer çalışanların kendilerini emni-
yette hissetmeleridir (Kahraman, 
Şemin ve Uğurlu, 2019). 

Güvenli okulla ilgili literatür ince-
lendiği zaman, bu kavramın farklı 
yönlerini ön plana çıkaran tanım-
lamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Çelik (2005: 88 aktaran Karakütük, 
Özbal ve Sağlam, 2017: 1215 ak-
taran Demircioğlu ve Demircioğlu, 
2021, 3) güvenli okul kavramını “… 
öğrencilerin güvenli bir eğitim orta-
mında sosyal becerilerini sergiledik-
leri, öfkelerini kontrol edebildikleri, 
sorunlarına çözüm bulabildikleri ve 
herkesin birbirine saygılı davrandığı 
bir ortam …” şeklinde tanımlamak-

tadır. Dönmez (2001) ise okulun 
temel paydaşları olan öğretmen, 
öğrenci ve diğer personelin ken-
dilerini fiziksel, psikolojik ve duy-
gusal bakımdan özgür ve güvenli 
hissettikleri okulları güvenli okullar 
olarak vurgulamaktadır. Diğer bir 
tanımda, öğrencilerin başkalarına 
duydukları saygı ve okula olumlu 
bağlılığın güvenli okul özellikleri 
arasında görüldüğü belirtilmek-
tedir (Inclusive Schools Network, 
2012). Daha kapsayıcı bir tanımda 
Dönmez ve Özer (2009: 7 aktaran 
Demircioğlu ve Demircioğlu, 2021, 
3) okul güvenliğini şöyle tanımla-
maktadır: “öğrenci ve okul perso-
nelinin okul içinden ya da çevreden 
kaynaklanan suç, şiddet, saldırgan-
lık, zorbalık, hırsızlık, Vandalizm, 
alkol, sigara ve uyuşturucu madde 
kullanımı, cinsel ve ırksal taciz gibi 
istenmeyen davranışlara karşı ko-
runmaları ve okulda bir kriz ortamı 
yaratabilecek olağanüstü hallerde 
… can güvenliklerinin en üst dü-
zeyde sağlanmasıdır.” Güvenli okul 
ve onun özellikleriyle ilgili yapılan 
tanımların bazı ortak yönlerinin ön 
plana çıktığı görülür. Bu bağlamda 
güvenli okulun öğretmen, öğrenci, 

okul çalışanı vb. paydaşlar açısın-
dan fiziksel, sosyal, psikolojik ve 
çevresel tehditlerden uzak mekân-
lar olduğu ön plana çıkmaktadır. 
Başka bir deyişle, güvenli okul “ … 
korku, şiddet, kaygı, baskı, endişe, 
zorlama, ötekileştirme, aşağılama, 
taciz, Vandalizm, okul içi ve dışı sal-
dırılar, doğal afet riski, iletişimsizlik, 
ihmal, istismar ve bağımlılık gibi 
problemlerin olmadığı yerler olarak 
karşımıza çıkmaktadır” (Demirci-
oğlu ve Demircioğlu, 2021). Günü-
müzde bireysel faktörlerin yanında, 
terör örgütlerinin saldırıları, kimya-
sal ve nükleer sızıntılar, trafik kaza-
ları ve savaş riski ve savaş ortam-
ları da güvenli okul iklimini bozan 
unsurlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Demircioğlu ve Demircioğlu, 
2021). 

Güvenli okul ikliminin oluşturulma-
sı için eğitimcilerin ve eğitimin pay-
daşlarının güvenli okulların ortak 
özelliklerini bilmeleri gerekmekte-
dir. İlgili literatürün ışığında güvenli 
okulların bazı özelliklerini aşağıdaki 
gibi sıralamak mümkündür (Işık, 
2004; Memduhoğulları ve Taşdan, 

Sağlıklı nesiller inşa 
edebilmek için dikkat 

edilmesi gereken 
hususların başında okul 

güvenliği gelmektedir. 
Güvenin olmadığı 

ve korkunun hâkim 
olduğu okullarda 

nitelikli öğrenmeden söz 
edilemez.
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2007; Dönmez ve Özer, 2009; Inc-
lusive Schools Network, 2012; Sc-
hargel, 2014: Karakütük, Özbal ve 
Sağlam, 2017; Kahraman, Şermin 
ve Uğurlu, 2019; Akgün ve Başar, 
2019; Safe School Standarts, 2020; 
Demircioğlu ve Demircioğlu, 2021)

Etkili Okul Yöneticiliği ve 
Liderliği

Güvenli okul ikliminin inşası için 
okulun iki temel unsuru olan öğret-
men ve okul idarecilerinin güçlü bir 
liderlik sergilemeleri gerekmektedir. 
Başka bir deyişle, etkili okul yöneti-
ciliği ve liderliği okulun her noktası-
na hâkim ve okulu, okulun paydaş-
larıyla yönetebilen kişiler olmalıdır.  

Okulu Oluşturan Mekânların 
Kontrolü 

Okullarda güvenlik ikliminin oluş-
turulması için okul paydaşlarının 
okulun bütün mekânlarına hâkim 
olması gerekmektedir. Başka bir de-
yişle, okul içinde ve çevresinde okul 
güvenliğini tehdit edebilecek ve 
güvenliğe zarar verebilecek kontrol 
dışı noktalar olmamalıdır. Bunun 
yanında okulun çevresinin de oku-
lun paydaşlarıyla beraber güvence 
ve kontrol altında tutulması gerek-
mektedir.  

Güven Hissi

Güvende olma ve güven hissi insa-
noğlu için sağlıklı ortamların en te-
mel göstergelerinden biridir. Bu çer-
çevede, güvenli okulların en önemli 
özellikleri arasında güven ön sırada 
yer almaktadır. Okullarda sağlıklı 
öğrenmelerin meydana gelebilme-
si için öğretmen, öğrencilerin sınıf 
içindeki ve dışındaki bütün süreç-
lerde güven içinde olmaları gerek-
mektedir.  

Saygı

Saygı, huzurlu bir toplumsal yapının 
en önemli göstergelerinden biridir. 
Güvenli okul ikliminin oluşturulma-
sı için okullarda saygı kültürünün 

tesis edilmesi bir zorunluluk olma-
lıdır. Bu çerçevede, okul yönetimi, 
öğretmen, öğrenci ve diğer paydaş-
lar birbirlerine saygı duymalıdırlar. 

Samimiyet ve İyi İlişkiler

Okulun paydaşları arasındaki iyi 
ilişkiler ve samimiyet, okul güven-
liğinin önemli unsurlarından biridir. 
İyi ilişkiler ve samimiyetin bulunma-
dığı ortamlarda insanların birbirleri-
ne güvenmeleri söz konusu değildir. 
Bu bağlamda, okullarda samimiyet 
temelli bir okul iklimi inşa edilerek 
güvenli okul ortamı yaratılmalıdır.

Fiziksel Zarar, Gözdağı, 
Zorbalık ve Tacizin 
Bulunmaması

Fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık ve 
tacizin bulunduğu ortamlar huzur 
ve güvenin bulunmadığı ortamlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gü-
venli okul iklimi bağlamında bu 
problemlerin çözülmesi için paydaş-
ların gerekli hassasiyeti göstermele-
ri ve fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık 
ve tacizin oluşmaması için gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Alay, Nefret Dili ve Sosyal 
Dışlanmadan Uzak Olma

Alay, nefret dili ve sosyal dışlanma 
dünyanın pek çok yerinde toplum-
ların ve okulların karşılaştığı temel 
problemler arasında yer almaktadır. 
Özellikle toplumda dezavantajlı ko-
numda olan öğrencilerin daha fazla 
muhatap oldukları bu durum, öğ-
renme iklimini olumsuz yönde etki-
lemektedir. Bu sebeple okul idarele-
ri bu problemleri çözmek için daha 
fazla çaba göstermelidir. 

Çatışma Riskinden Uzak 
Olma

Çağımızda insanoğlunun hayatını 
zora sokan ve güvensizliği arttıran 
faktörlerin başında terör ve çatışma 
riski gelmektedir. Dünyada farklı 
coğrafyalarda okulların ve öğrenci-

lerin çatışma ve terör eylemlerinden 
olumsuz yönde etkilendiği görül-
mektedir. Güvenli bir okul ikliminin 
inşası için eğitim kurumlarının terör 
ve çatışma riskinden uzak olması 
lazımdır. 

Doğal Afetlerden Uzak Olma

Okul güvenliğini riske sokan prob-
lemlerden biri de doğal afetlerdir. 
Sel, deprem, su baskını ve afetler 
okullardaki güvenliği olumsuz yön-
de etkilemektedir. Eğitim kurumla-
rının bu riskin olmadığı mekânlarda 
inşa edilmeleri gerekmektedir. Ay-
rıca doğal afet riskine karşı okullar 
kriz müdahale planlarına sahip ol-
malıdır. 

Rol ve Sorumlulukların Açık 
Olması

Okul idarecisi, öğrenci, öğretmen, 
çalışan ve diğer paydaşların güven-
li okul ikliminin inşası için sorum-
luluk almaları gerekmektedir. Bu 
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inşası için okulun iki 

temel unsuru olan 
öğretmen ve okul 
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çerçevede okul güvenliği için rol ve 
sorumlulukların açık olması gerek-
mektedir.

İhtiyacı Olan Öğrencilerin 
İhtiyaçlarını Giderme

Güvenli okulun önemli gösterge-
lerinden biri de kendi ihtiyaçlarını 
karşılayamayan öğrencilerin ihti-
yaçlarının karşılanmasıdır. Bu bağ-
lamda güvenli okul atmosferinin 
inşası için beslenme, giyim, tıbbi 
destek vb. konularda ihtiyacı olan 
öğrenciler tespit edilmeli ve bu öğ-
rencilerin ihtiyaçları okul paydaşları 
ve idarecileri tarafından giderilme-
lidir.

Eşit Muamele

Okullardaki öğrenci başarısında 
onlara yönelik eşit muamele önemli 
rol oynamaktadır. Öğrencilerin ken-
dilerine adil davranılmadığı ve eşit 
muamele edilmediğini hissetmeleri 
durumunda öfke ve kaygı ortaya çı-
kacaktır. Bu çerçevede, okullardaki 
öğretmen, idareci ve diğer personel 
tarafından öğrencilere eşit muame-

le edilmesi okuldaki saygı, güven ve 
huzur ortamını geliştirecektir. 

Akademik Başarıya 
Odaklanma

Akademik başarı ve okul güven-
li arasında pozitif bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Başka bir deyişle, gü-
venli okul iklimine sahip okullarda 
öğrencilerin daha başarılı olabile-
ceği söylenebilir. Akademik başarı-
yı arttırmak için okulların güvenli 
mekânlar hâline gelmesi gerekmek-
tedir. 

Veliler ve Toplumla İyi 
İlişkiler İçinde Olma

Başarılı okulların temel özelliklerin-
den biri, okulun temel paydaşları 
arasında yer alan veliler ve okul 
çevresi ile iyi ilişkiler içinde olmak-
tır. Okulun paydaşlarıyla iyi ilişkiler 
içinde olmak, okulların daha güve-
nilir hâle getirilmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. 

İfade Özgürlüğünü 
Destekleme

Öğrencilerin kendilerini rahatça 
ifade edebildikleri okullarda daha 

başarılı oldukları bilinmektedir. Bu 
durum aynı zamanda demokratik 
okul kültürünün de göstergelerin-
den biri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu bağlamda güvenli okul ikli-
mi inşası için öğrencilere kendilerini 
rahatça ifade edebilecekleri ortam-
lar sağlanmalıdır. 

Güvenlik Problemlerini 
Açıkça Tartışma

Okullar zaman zaman farklı gü-
venlik problemleriyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Güvenli bir okul iklimi 
için okul öğretmenleri ve idareci-
lerinin okullarda yaşanan güvenlik 
problemlerini paydaşlarıyla paylaş-
maları ve çözüm önerileri getirme-
leri gerekmektedir. 

İletişim

İletişim her alanda olduğu gibi 
eğitim ve öğretim süreçlerinde de 
anahtar unsurlardan birisidir. Özel-
likle güvenli okulların en temel 
göstergelerinden biri de açık ve 
kesintisiz iletişimdir. Bu bağlamda, 
öğretmen, okul yönetimi ve diğer 
çalışanların kendi aralarındaki ve 
öğrencilerle kesintisiz ve açık bir ile-
tişime sahip olmalıdır. 

Empati Kültürünü 
Geliştirme

İyi insan olmanın en temel göster-
gelerinden biri empati yeteneğidir. 
Güvenli okulların inşası için yöne-
tici, öğretmen, öğrenci ve çalışan-
ların empati kültür ve becerisine 
sahip olmaları gerekmektedir. 

Güvenliği Tehdit 
Eden Davranışları 
Ödüllendirmeme ve 
Görmezlikten Gelmeme

Okul ortamları yapıları gereği za-
man zaman okul güvenliğini tehdit 
edebilecek problemler ve olumsuz 
davranışlarla karşı karşıya gelebilir. 
Okul güvenliğini tehdit edebilecek 
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problemler görmezden gelinmemeli 
ve bu problemler okulun farklı pay-
daşları tarafından çözülmelidir. 

Kolluk Güçleriyle İş birliği

Okulların güvenlikten sorumlu ku-
rum ve yapılarla yakın ilişki içinde 
olması, okul güvenliğini güçlendi-
recek hususlardan biridir. Özellikle 
okul çevrelerinde yaşanan ve okul 
güvenliğini olumsuz etkileyecek 
problemler karşısında kolluk kuv-
vetleriyle iş birliği yapmak, güvenli 
okulların inşası için şarttır. 

Her Türlü Bağımlılıkla 
Mücadele

Günümüzün en önemli problem-
lerinden biri bağımlılıktır. Oyun, 

teknoloji, madde, internet vb. ba-
ğımlılık türleri öğrencilerin kendi-
lerine zarar verebilmelerinin ya-
nında onların olumsuz davranışlar 
göstermelerine neden olmaktadır. 
Bu olumsuz davranışlar arasında 
şiddet, zorbalık, Vandalizm vb. ilk 
başlarda yer almaktadır. Bu çerçe-
vede, eğitim kurumları bağımlılıkla 
etkin mücadele etme stratejileri ge-
liştirmelidir.  

Göçmen Çocukların 
Problemlerini Yönetebilme

Ülkemizin bulunduğu coğrafya ta-
rih boyunca ticaret, savaş ve göç 
bölgesi olmuştur. Bu çerçevede ya-
kın coğrafyamızda yaşanan prob-
lemler çok sayıda göçmenin ülke-
mize gelmesine neden olmuştur. 
Doğal olarak bu durumun eğitim 
kurumlarına da bir yansıması ol-
muştur. Göçmen çocukların bulun-
duğu okullardaki öğretmen, idareci 
ve diğer paydaşların bu öğrenciler-
den kaynaklanan problemleri nasıl 
yönetilebileceği konusunda bilgi ve 
deneyime sahip olmaları gerekmek-
tedir. 

Krize Hazırlık ve Krize 
Müdahale Planlarına Sahip 
Olma

Çağımızda yaşamın gittikçe kar-
maşıklaşması ve çatışmalar, farklı 
problemler ve krizler üretmektedir. 
Bu problem ve krizlerden kolayca 
etkilenebilecek kurumlardan biri 
eğitim kurumlarıdır. Bu çerçevede 
okul yöneticileri, öğretmenleri ve 
paydaşları ortaya çıkabilecek her 
türlü kriz ve probleme karşı hazır-
lıklı olmalı ve müdahale planları ge-
liştirmelidirler. Özellikle doğal afet, 
çatışma vb. krizlerle ilgili olarak ya-
pılacak tatbikatlar, bu tür problem-
lerin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Sonuç

Çağımızda okul güvenliği eğitim 
kurumlarının karşılaştığı en önemli 

problemlerden biri olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Güvenli bir okul 
iklimi inşa etmek ve okulları daha 
güvenilir mekânlar haline getirmek 
için idareci, öğretmen, okul çalışan-
ları ve diğer paydaşların bu konu 
hakkında bilgi ve farkındalıklarının 
olması gereklidir. Bunun yanında 
okul ve paydaşları okul güvenliğiyle 
ilgili oluşabilecek güvenlik risklerini 
önceden tespit etme ve bunları ön-
lemeyle ilgili planlama yapmanın 
yanında, zaman zaman da tatbikat-
lar yapmalıdır. 
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GÜVENLİ OKUL ROTALARI

Sokakların çocuklar için güvenli hale getirilmesindeki en önemli faktörlerden birisi 
hız sınırlamasıdır. Rota üzerinde maksimum 30 km/saat hız uygulaması ölümcül 

kazaları büyük oranda engelleyecektir. 

Şule KARACA
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İller&Belediyeler 

MAKALE

20



Birçok Avrupa ülkesinde sokakların 
çocuklar için önemi fark edilmiş, ço-
cuklar ve yayalar için daha barışçıl 
ve yaşanabilir bir mahalle yaratmak 
önemli hale gelmiştir. Farklı ülkeler-
de farklı isimlerle hayata geçirilen 
projelerin temelinde aynı kaygılar 
güdülmekte, benzer düzenlemeler-
le sokak trafiğinin sakinleştirilmesi, 
trafik hızının azaltılması, çocuklar 
için sokağın yaşam ve oyun mekâ-
nı haline getirilmesi ve ev – okul 
arası rotanın iyileştirilmesi hedef-
lenmektedir. Sokakların çocuklar 
için güvenli hale getirilmesindeki en 
önemli faktörlerden birisi hız sınırla-
masıdır. Rota üzerinde maksimum 
30 km/saat hız uygulaması ölümcül 
kazaları büyük oranda engelleye-
cektir. Kaldırımsız ve geniş yollarda 
bu uygulama Hollanda’da 15 km/
saat ve İsviçre’de 20 km/saat ile sı-
nırlandırılmıştır.

Woonerf Sokağı Uygulaması  
(Hollanda)

Woonerf sokağı uygulaması soka-
ğın çocuklar için oyun alanı olarak 
düzenlenmesine ilişkin bir sistem 
olarak kabul edilir. İlk olarak Hol-
landa’nın Delft kentinde uygulan-
mıştır. Başarılı olduğu görüldükten 
sonra tüm Hollanda’da yaygınlaştı-
rılmış ve tasarım standartları yasal 
hale getirilmiştir. Bu uygulama ba-
şarısı fark edildikten sonra İngilte-
re, Danimarka, Fransa, İsviçre gibi 
Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştı-
rılmıştır.

Woonerf uygulamasının temelin-
de taşıt trafiğinin kısıtlanması ve 
yayalar için güvenli, sosyalleşme 
olanaklarının artırıldığı bir sokak 
alanı yaratılması yatmaktadır. So-
kak içerisindeki araçlar için otopark 
alanları bellidir ve sokaktaki trafik 
hızının yaya hızıyla aynı seviyede 
olması esastır. Bu sistemde hız sınırı 
Hollanda’da 15 km/saat olarak, İs-
viçre’de ise 20 km/saat olarak be-
lirlenmiştir. 

Bu sistem 5 temel bileşenden 
oluşmaktadır:

• Belirgin sokak girişi: Woonerf 
sisteminin uygulandığı sokakların 
giriş kısmında sürücüyü uyaran ve 
dikkatli davranması gerektiğini bil-
diren tabelalar bulunmaktadır. So-
kağın giriş kısmı diğer sokaklardan 
farklıdır. 

• Sokak sakinleştirici önlemler: 
Sokak boyunca araçların hızlarını 
düşürmelerini sağlayan virajlar, 
dönemeçler ve bariyerlerle önlem 
alınmıştır. Bu gibi elementlerle 
araç sürücüsünün görüş açısı 
kırılmakta ve otomatik olarak hızını 
yavaşlatmak durumundadır. 

• Çevre düzenlemesi ve sokak 
elemanları kullanımı: Sokak 
mobilyaları, bitkiler ve oyun 
ekipmanlarıyla yaya dostu sokaklar 
desteklenmektedir. Bu elementler 
yaya güvenliğini sağlarken diğer 
taraftan da trafik hızını düşürmekte, 
araç sürücüleri için sınırlayıcı olarak 
kullanılabilmektedir. Şekil 1’de 

Şekil 1. Hudson sokağı şematik planı 
(Kaynak: https://nacto.org/docs/usdg/woonerf_concept_collarte.pdf)

Şekil 2. Sokak girişi
 (Kaynak https://nacto.org/docs/usdg/woonerf_concept_collarte.pdf)

Woonerf sokağı 
uygulaması sokağın 

çocuklar için oyun alanı 
olarak düzenlenmesine 
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uygulanmıştır. Başarılı 
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tasarım standartları 
yasal hale getirilmiştir. 
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Avrupa ülkelerinde de 
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İller&Belediyeler 

MAKALE

21



tejileri belirlemiş ve her yıl ilerleme 
raporu kaydetmişlerdir. 

Proje uygulanırken katılımcılık 
prensibine dayalı olarak farklı di-
siplinlerden insanlar ve yerli halkın 
katılımı göz önünde bulundurul-
muştur. Aileler, okul yetkilileri, sivil 
toplum örgütleri, akademisyenler, 
merkezi yönetim yetkilileri, beledi-
ye çalışanları, mühendisler, şehir 
plancıları bu çalışmaya katılmış-
lardır. Trafik sıkışıklığı, yaya ve bi-
sikletliler için güvenlik problemleri, 
park eksiklikleri masaya yatırılıp 
her okul için kendine özgü çözüm-
ler üretilmiş, evden okula güvenli 
rotalar oluşturulmuştur. 

görüldüğü üzere, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Massachusetts 
eyaletine bağlı Sommerville 
şehrindeki bir sokakta farklı sokak 
elemanları ile trafik yavaşlatılmıştır. 
Bu sayede Şekil 2’de görüldüğü 
üzere sokaklar çocuklar için oyun 
alanı haline gelmiştir.

• Kaldırım düzenlemesi: Taşıt 
hızını azaltmak, taşıt ve yaya 
hiyerarşisini ortadan kaldırmak 
amacıyla kaldırımlar tamamen 
ortadan kaldırılmaktadır. Taşıt, 
yaya ve bisiklet yolları farklı zemin 
ve renklerle belirginleştirilmektedir.

• Parklanma ihtiyacı: Çok yoğun 
ve sürekliliğin hakim olmayacağı 
şekilde araçlara belli aralıklarla 
parklanma imkanı sunulmaktadır. 

Sakin Bölge Uygulaması 
(İngiltere)

Sakin Bölge (Home Zone) uygu-
laması ilk olarak İngiltere’de 1998 
yılında başlatılmıştır. Sakin Bölge 
uygulamasında kamusal mekân-
ların insanları yürümeye, bisiklet 
kullanmaya ve sosyal etkileşim 
kurmaya teşvik edecek mekanlar 
olarak tasarlanmasına önem veril-
miştir. Bu uygulamadaki en önemli 
bileşen sokakta taşıt trafiğine hız 
sınırlandırması getirilerek yaya gü-
venliğinin sağlanmasıdır. Çocuklar 

için oyun alanları, oturma alanları, 
park etme mekanları, bisiklet park 
alanları yaratmak böylece yaşam 
kalitesini artırmak hedeflenmekte-
dir. Şekil 3’te de görüleceği üzere 
yolun dokusu, renkler, kent mobil-
yaları sürücülerin alışkanlıklarını da 
değiştirir, tasarımsal çözümlerle bir-
likte sürücü yola girdiğinde yavaşla-
ması gerektiğini bilmektedir. 

Sakin Bölge iyi tasarlanmışsa taşıt 
hızı yaya hızıyla aynı seviyededir. 
Sokak içerisinde kullanılan ele-
manlar taşıt hızını kesmekte rol alır. 
Hız kesiciler, yoldaki dönemeçler, 
daraltmalar veya virajlar, peyzaj 
elemanları, sokağa giriş kapıları bu 
elemanlar arasındadır. Bu uygula-
mada standart bir plan yoktur. Top-
lumun ihtiyaçları ve kültürel özellik-
lerine göre tasarım ilkeleri belirlenir.  

Okula Güvenli Rotalar 
(Danimarka)

Okula Güvenli Rotalar (Safe Routes 
to School) uygulaması 1970’li yıllar-
da trafik kazalarından kaynaklanan 
çocuk ölümlerinin yüksek seviyede 
olması nedeni ile okula yürüye-
rek ya da bisikletle giden çocuklar 
için gidiş ve geliş yollarında tehlike 
oluşturabilecek etmenlerin ortadan 
kaldırılması ve güvenli okul rotaları-
nın oluşturulması hedeflenmiştir. İlk 
olarak Danimarka’da başlayan bu 
uygulama daha sonra diğer Avrupa 
kentlerine hızla yayılmıştır. Uygula-
ma sonrasındaki 10 yıllık zaman di-
liminde Danimarka’da trafik kazası 
kaynaklı çocuk ölüm veya yaralan-
malarında yaklaşık %45 oranında 
azalma gözlenmiştir. 

Okul ve ev arasındaki rotanın gü-
venli hale getirilmesi amacıyla mer-
kezi ve yerel yönetimler işbirliği için-
de çalışmıştır. Çocuklar ile birlikte 
çalışılarak okula ulaşım kılavuzları 
çıkartılmıştır.  Yıllık veriler çıkarıl-
mış ve yerel yönetimler yerel ulaşım 
planları içerisinde okula ulaşım stra-Şekil 3. Ashton West End, 

Tameside ve Normanton 
Sakin Bölge uygulamaları, Derby
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Güvenli Okul Yolu Projesi 
(Türkiye)  

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından “Sürdürülebilir Ulaşım 
Fikir ve Proje” yarışması yapılmış-
tır. Yarışma aktif kentsel hareketli-
lik, beden ve ruh sağlığı ve kentsel 
hareketlilikte güvenlik olmak üzere 
üç kategoride gerçekleştirilmiştir. 

Kentsel hareketlilikte güvenlik ka-
tegorisinden yarışmaya başvuran 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Gü-
venli Okul Yolu” projesi ile yarışma-
dan ödül almıştır. Proje kapsamında 
2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 liseyi kap-
sayacak şekilde 500.000 m2’lik bir 
bölge pilot uygulama bölgesi olarak 
seçilmiştir. Projede yürütülecek faa-
liyetler belirlenmiştir. İlk olarak ço-
cuk ve gençlerin okul yolu üzerinde 
kendilerini güvensiz hissettikleri ve 
tehlikeli buldukları alanların yine 
kendilerinin katılımıyla belirlenip 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Gü-
venli okul rotalarının planlanması 
ve bu okul rotalarındaki kent mo-
bilyalarının çocuk ve gençlere yö-
nelik tasarlanması, yaya yollarının 
ve otobüs duraklarının güvenli hale 
getirilmesi, okula gidiş gelişlerde 
bisiklet ve skuter ile ulaşımı teşvik 
edilmesi, okullara bisiklet ve bisik-
let parkı teşviklerinin uygulanması 
ve önemli noktalara bisiklet sinya-
lizasyon sistemlerinin kurulması bu 
projenin hedefe ulaşmasındaki yü-
rütülen faaliyetler arasındadır. 

Öneriler

Güvenli okul yolu uygulamasının, 
projelendirme aşamasında verilen 
dünya örnekleri ve öneriler dikka-
te alınırken yürürlükteki kanunlara, 
yönetmeliklere ve TSE standart-
larına uygun bir şekilde yapılması 
esastır. 

Trafik yönetimi açısından güvenli 
okul yolu çalışmaları incelendiğin-

de öne çıkan uygulamalar ışığında 
öneriler şu şekilde özetlenebilir: 

Hız Sınırı Uygulaması: Okul giriş 
çıkış saatlerinde araç trafiğinde artış 
görülmektedir. Okul rotalarında Av-
rupa ülkelerinde uygulandığı üzere 
30 km/s hız sınırı konulması ölmeli 
ve yaralanmalı kazaların önüne ge-
çilmesinde önemli bir adım olacak-
tır.

Okul Yolunda Aydınlatma: Gü-
venli okul rotası oluşturulurken yol 
üzerinde kör noktaya yer verilme-
yecek şekilde yeterli aydınlatmanın 
sağlanması oldukça önemlidir.  

Okul Giriş – Çıkış Saatlerinde 
Trafiği Kısıtlama: Okul giriş 
ve çıkış saatlerinde belirlenen 
ekiplerle trafiğin kontrol edilmesi 
ve kısıtlanması okul yolu çevresinde 
oluşacak kazaları önlemede etkili 
olacaktır.

Okul Çevresinde Konumlan-
mış Otoparklar: Okula çocukla-
rını özel araçlarıyla getiren veliler 
okul çevresinde yoğun trafiğe sebep 
olmaktadır. Okul yakınlarında araç-
ların parklanma ihtiyacının sağlana-
cağı bir otopark alanı açılması trafik 
yoğunluğunu azaltacaktır ve okula 
yaya olarak gelip giden çocuklar 
için güvenli ulaşım sağlanmasını 
sağlayacaktır.   

Ağır Tonajlı Araçların Denetimi: 
Tır, kamyon, otobüs, minibüs 
gibi büyük araçların polis ekipleri 
tarafından denetlenmesi, okul giriş 
çıkış saatlerinde okul çevresine 
yaklaşılmasının engellenmesi 
okul yolu güvenliğini sağlamada 
ve çocukların güvenli bir şekilde 
ulaşımını sağlamasında önemli bir 
adım olacaktır.

Butonlu Trafik Lambası: Yollarda 
ve kavşaklarda karşıdan karşıya 
geçerken butonlu trafik lambalarının 

kullanılması yayalar için güvenli bir 
yolculuk sağlayacaktır.

Trafik Işıklarının Süresi: 
Okul önlerinde yer alan trafik 
ışıklarının sürelerinin çocukların 
hareket kabiliyetine odaklı olarak 
düzenlenmesi, yaya yeşil ışık 
süresinin bu çerçevede uzun 
tutulması yararlı olacaktır.

Güvenli Yaya Geçidi: Yaya 
geçitlerinde araçların yayalara yol 
verme oranı oldukça düşüktür. 
Yayalara yönelik koruyucu 
bariyerlerin konulması güvenliğin 
sağlanmasında önemli bir adımdır. 
Yaya geçitlerinden hemen önce 
ve sonra konulacak olan kasislerle 
hız kesilmesi kazaların önüne 
geçecektir. 

Sokak Girişlerine Levha 
Konulması: Okul rotalarında 
çocukların güzergâhında olan 
sokakların girişinde o sokağın 
okul rotası üzerinde olan bir 
sokak olduğunu belirten bir levha 
konulması sürücülerin daha dikkatli 
davranmasına sebep olacaktır. 

Sokak Elemanları: Hız kesiciler, 
bariyerler, peyzaj elemanları, sokak 
mobilyaları kullanmak sokakları 
daha güvenli hale getirecektir 
ve trafik hızını düşürmede rol 
oynayacaktır.  

Kaldırım Yükseklikleri: Okul 
önlerinde öğrencilerin kullanacağı 
kaldırımların yüksekliklerinin, 
çocukların fiziki durumlarına uygun 
olarak tasarlanmasının yararlı 
olacağı değerlendirilmektedir.

Trafik Güvenliği Farkındalığı 
Oluşturma: Çocukların hız zaman 
algısının yeterince gelişmemiş 
olduğu ve trafikteki tehlikenin 
yeterince farkında olmadıkları 
düşünüldüğünde, okullarda trafik 
bilincinin oluşturulması amacıyla 
çocuklara eğitim verilmesi ve 
farkındalık oluşturulması önemlidir.   
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SCHOOLLAB - OKUL BÖLGELERİNDE YOL 
GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK PİLOT 

ÇALIŞMASI
 (İZMİR KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI ORTAOKULU)

“Okul Bölgelerinde Güvenli Yollar”, 1970 yılından bu yana sürdürülebilir ulaşım ve 
yol güvenliği politikaları için önerilen önemli bir bileşendir.

Celal Tolga İMAMOĞLU
Ulaştırma Yüksek Mühendisi/Ulaşım ve Yol Güvenliği Yöneticisi/WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından 2015 yılında yayımlanan 
“Yol Güvenliği Küresel Durum 
Raporu”na göre 2013 yılında 
yaklaşık 1,25 milyon kişi hayatını 
trafik çarpışmaları nedeniyle 
kaybetmiştir. Dünya genelinde, 
ölüm nedenleri arasında dokuzuncu 
sırada yer alan trafik çarpışmalarının 
gerekli önlemler alınmazsa 2030 
yılında yedinci sıraya yükseleceği 
tahmin edilmektedir. Genç nüfus 
için önde gelen ölüm nedenlerinden 
biri olan trafik çarpışmaları, özellikle 
15-29 yaş grubu için can kaybının 
başlıca nedenidir (WHO, 2015).

Okul Bölgelerinde Güvenli 
Yollar

“Okul Bölgelerinde Güvenli Yollar”, 
1970 yılından bu yana sürdürüle-
bilir ulaşım ve yol güvenliği politi-
kaları için önerilen önemli bir bile-
şendir. Trafik çarpışmalarına bağlı 
can kayıplarının en çok 15-17 yaş 
aralığında yaşandığı göz önüne alı-
nırsa, toplumların geleceği olan ço-
cuklar  için yol güvenliği çok daha 
fazla dikkat edilmesi gereken bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır 
(WHO, 2015-a, s. 4). Ev, okul, park 
veya oyun alanları gibi çocukların 
en çok kullandıkları mekânlar ara-
sındaki yollar iyileştirilerek trafik 
çarpışmalarını azaltmak böylece 
hem daha güvenli hem de daha 
keyifli yolculuklar yaratmak müm-
kündür. 

Okul Bölgelerinde Yol 
Güvenliği ve Erişilebilirlik 
Pilot Çalışması

Türkiye’de yerel yönetimler için 
yol gösterici olmayı amaçlayan bu 
rapor, sadece çocuklar özelinde de-
ğil onların aileleri, öğretmenleri ve 
o bölgeyi kullanan tüm yaşayanlar 
için de yaşam kalitesini artırıcı bir 
yol izlemeyi hedeflemektedir. Ön 
saha çalışması ile seçilen Kestel-
li Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nun 

yakın çevresinde yol güvenliği ve 
erişilebilirlik çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir.

Yöntem

2008 EC 96 kodlu Avrupa Birliği 
Direktifinde Yol Güvenliği Çalışma-
ları beş başlık altında toplanmakta-
dır (Şekil 1). Yol Güvenliği İnceleme 
Çalışmaları (Road Safety Inspecti-
on) ise halihazırda kullanılan yollar-
da yol güvenliği unsurlarını iyileştir-
mek ve buralarda meydana gelen 
trafik çarpışmalarını azaltmak için 
yol güvenliği uzmanlarından olu-
şan ekipler tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmaları kapsar. İzmir’de 
gerçekleştirilen “Okul Bölgelerinde 
Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik Pilot 
Çalışması” kapsamında WRI Türki-

ye Sürdürülebilir Şehirler tarafından 
Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu 
bölgesinde Eylül 2017 tarihinde yol 
güvenliği inceleme çalışması yürü-
tülmüştür.

İstatistiklerle Yol Güvenliği

Trafik çarpışmaları ve buna bağlı 
can kayıpları gelişmiş ülkelere kı-
yasla düşük ve orta gelirli ülkeler-
de daha fazla görülmektedir. Trafik 
çarpışması sonucu oluşan çocuk 
ölüm oranında ise yine düşük ve 
orta gelirli ülkeler en fazla paya 
sahiptir (FIA Foundation&Unicef, 
2015, s. 7). Trafik çarpışmasına bağ-
lı can kayıplarının %21’ini çocuklar 
oluşturmaktadır (FIA Foundation & 
Unicef, 2015). Her gün 3000’den 
fazla kişinin hayatını kaybettiği veya 

Şekil 1: 2008 EC 96 Kodlu Avrupa Birliği Direktifi ile Belirlenmiş Yol Güvenliği Çalışmaları

Şekil 2: Trafik Çarpışmaları ve Çocuk Nüfus

İzmir- Urla ilçesine ait
Gülbahçe mahalle nüfusuna eşdeğer. Trafik çarpışmalarında

hayatını kaybeden çocukların
yaş grupları

İstanbul-Adalar nüfusuna eşdeğer.

Edirne il  nüfusuna eşdeğer.

çocuk hayatını kaybetmektedir.

 Dünyada yollar üzerinde
Hayatını Kaybeden

çocuk sayısı
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risinde Türkiye’de meydana gelen 
ölümlü ve yaralanmalı trafik çarpış-
malarının %75’i yerleşim yeri için-
de, %25’i ise yerleşim yeri dışında 
meydana gelmiştir. 

2009-2016 yılları arasında TÜİK ve-
rilerine göre meydana gelen trafik 
çarpışmalarındaki ölü ve yaralıların 
toplam sayısı yaklaşık 2 milyondur. 
Bu yıllar arasında taşıt sayısı yak-
laşık %50 artarken hayatını kaybe-
den ve yaralanan çocukların sayısı 
buna bağlı olarak %110’luk bir artış 
göstermiştir (TÜİK-a, 2016). 

İzmir’ de Kentleşme, 
Motorlu Taşıt Sayısı ve 
Trafik Çarpışmaları

İzmir demografik özellikler ve sos-
yo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ba-
kımından, Türkiye’nin en önemli 
üçüncü büyük kentidir. 

2000-2010 yılları için kentin top-
lam nüfus artış hızı %15,8 iken 
2012 sonrası kentsel nüfus artış hızı 
%27,5 oranında gerçekleşmiş ve ilin 

yaralandığı yollarda her gün yakla-
şık 500 çocuk hayatını kaybetmek-
tedir. Özellikle 15-17 yaş grubu için 
birinci sırada yer alan trafik çar-
pışması, diğer yaş grupları için de 
ilk beşte yer alan ölüm nedenidir 
(WHO, 2015-a, s. 8). 

Okul döneminde öğrenciler günde 
en az iki defa okul yolcuğu yapmak-
tadır. Okul yolculukları sırasında 
gerçekleşen trafik çarpışmaların-
dan dolayı her gün hayatını kaybe-
den çocukların sayısı iki ortaokulu 
doldurmaya yetecek yüksekliktedir 
(FIA Foundation & Unicef, 2015, s. 
2).  

Türkiye: Hızlı Kentleşme, 
Çocuk Nüfus, Trafik 
Çarpışmaları

Türkiye’de de pek çok kent, hızlı 
kentleşme süreci ve bu sürece bağlı 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Her yıl 
büyük oranda artış gösteren ülke 
nüfusu 2016 yılı itibariyle 79 milyo-
na ulaşmıştır (TÜİK-d, 2016).

2009-2016 yılları arasında nüfus 7,3 
milyonluk, motorlu taşıt sayısı ise 
7,5 milyonluk bir artış göstermiştir. 
7,5 milyonluk bu artışın yaklaşık 5 
milyonluk kısmını özel taşıtlar oluş-

turmaktadır. Motorlu ve özel taşıt 
sayısındaki bu istatistikler kentlerin 
en önemli sorunlarının başında hızlı 
kentleşmeye bağlı ulaşım kaynaklı 
sorunların geldiğini göstermektedir.

Kentlerdeki ulaşım kaynaklı sorun-
ların en önemlilerinden biri de ye-
tersiz yol güvenliğidir. 2016 yılı içe-

Şekil 3: Dünya Genelinde Trafik Çarpışmasında Hayatını Kaybeden Çocukların Yol 
Kullanıcı Tipine Göre Oranı

Grafik 1: Yaş Gruplarına Göre Trafik Çarpışmalarındaki
 Ölü ve Yaralı Sayısı (TÜİK-b, 2013)

İller&Belediyeler 

MAKALE

26



toplam kentli nüfusu yine 2012 yı-
lında 4.005.459 olmuştur.

Kentsel nüfus artış hızına paralel-
lik gösteremeyen kentsel altyapı ve 
sosyal donatılar toplumsal gereksi-
nimleri karşılayamamaktadır ve bu 
gereksinimlerin başında da ulaşım 
altyapısı hizmeti gelmektedir. 2009 
yılında 3,9 milyon nüfusa sahip 
olan İzmir 2016 yılında %11’lik bir 
artış göstererek yaklaşık olarak 4,3 
milyona ulaşmıştır. Nüfus sayısın-
daki bu artışın da etkisiyle, 2009 
yılında yaklaşık 930.000 civarın-
da olan toplam motorlu taşıt sayısı 
%37,6’lık bir artış göstermiş ve 2016 
yılında 1,3 milyona ulaşmıştır.

İzmir’de kayıtlı motorlu kara taşıtla-
rının oranları incelendiğinde İzmir 
ilinde kayıtlı olan motorlu kara taşıt 
türleri arasında otomobil sayısında 

%43,14 oranında bir artış tespit edil-
miş ve grafikteki en büyük değişikli-
ğin de son sekiz yıl için otomobilde 
yaşandığı görülmüştür. İzmir’deki 
motorlu taşıt sayısındaki artış oranı 
en belirgin olarak 2014-2015 yılları 
arasında gerçekleşmiştir. 2015-2016 
yılları arasında Türkiye’deki motor-
lu taşıt sayısındaki artış oranında 
görülen azalma İzmir’e göre daha 
fazla gerçekleştiğinden 2016 yılında 
Türkiye, İzmir’in altında kalmıştır. 

100.000 taşıt başına düşen çarpış-
ma sayısı incelendiğinde ise; 2013 
yılına kadar İzmir’de meydana 
gelen çarpışma sayısının Türkiye 
değerlerinin üzerinde olduğu gö-
rülmektedir. Bu durum 2013-2015 
yılı arasında değişmiş olup, İzmir bu 
yıllarda Türkiye’den daha düşük de-
ğerlere sahip olmuştur.

İzmir’de Okul Bölgelerinde 
Yol Güvenliği İncelemesi 
ve Erişilebilirlik Çalışması: 
Kestelli Şerife Eczacıbaşı 
Ortaokulu

Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu, 
Konak ilçe merkezine yaklaşık 1 km 
uzaklıkta, Namık Kemal Mahalle-
sinde, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde 
bulunmaktadır. Okulun yakın çev-
resinde, Tarihi İpek Yolu’nu içinde 
barındıran ve 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı içerisinde olan Cici Park ve 
Damlacık Parkı yer almaktadır. 

Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaoku-
lu’na erişim Eşrefpaşa Caddesi üze-
rinde işletilen lastik tekerlekli toplu 
taşıma sistemleri ile sağlanmakta-
dır. Okul durağının adı Koruluk’tur. 
Okulda 08.45 - 15.10 saatleri ara-
sında tam gün eğitim yapılmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 veri-
lerine göre Kestelli Şerife Eczacıbaşı 
Ortaokulu’nun öğrenci sayısı 407, 
öğretmen sayısı 39’dur (Millî Eğitim 
Bakanlığı, 2017). Eşrefpaşa Cadde-
si 2x2 şeritli bölünmüş yol olarak 
çalışmakta, yol refüj çizgisiyle ayrıl-

maktadır.Kestelli Şerife Eczacıbaşı 
Ortaokulu’nun bulunduğu noktada, 
Eşrefpaşa Caddesi güney-kuzey, 
kuzey-güney istikametlerinde karşı-
lıklı olarak 2X2 motorlu taşıt trafiği-
ni taşımaktadır. 

Bu bölümde yol güvenliği inceleme 
çalışması dâhilinde okul bölgesinde 
tespit edilen yol güvenliği sorunları 
ve bu sorunlar özelinde üretilen çö-
züm önerilerine yer verilmektedir.

Hız Yönetimi

Sorun

Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki hız li-
miti 50km/s’dir. Sabah 07.00-09.00 
saatleri arasında gerçekleştirilen 
saha gözlemleri sonucunda Kestel-
li Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nun 
bulunduğu cadde üzerinde güney 
yönündeki operasyonel hızın 50km/
s’in üzerinde ve yaklaşık 65-70km/s 
olarak aktığı tespit edilmiştir. Kuzey 
yönündeki operasyonel hızın ise 
yaklaşık 12-19 km/s olduğu tespit 
edilmiştir. 

İzmir’de kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarının oranları 

incelendiğinde İzmir 
ilinde kayıtlı olan 

motorlu kara taşıt türleri 
arasında otomobil 

sayısında %43,14 
oranında bir artış tespit 

edilmiş ve grafikteki 
en büyük değişikliğin 

de son sekiz yıl için 
otomobilde yaşandığı 

görülmüştür. 

Kentlerdeki ulaşım 
kaynaklı sorunların 
en önemlilerinden 
biri de yetersiz yol 
güvenliğidir. 2016 yılı 
içerisinde Türkiye’de 
meydana gelen ölümlü 
ve yaralanmalı trafik 
çarpışmalarının %75’i 
yerleşim yeri içinde, 
%25’i ise yerleşim 
yeri dışında meydana 
gelmiştir. 
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yöntem ise okul bölgesi hız sınırının 
başlangıcında, yol üzerine “OKUL” 
ibaresi yazılı düşey işaretlemeye yer 
vermektir.

Okul bölgesi dâhilinde hız limiti-
nin, operasyonel hız ile dengelenip 
eşitlenmesi için yatay ve düşey işa-
retlere ek olarak trafik sakinleştirici 
önlemlerin de uygulanması gerek-
mektedir. 

Bu noktada karışık motorlu taşıt 
trafiğini, 30km/s’ye düşürmek için 
“yükseltilmiş geçit” uygulanmalıdır. 
Yükseltilmiş geçitler, motorlu taşıt 
trafiğinde istenilen hız düşüşlerini 
sağlamak için özel olarak tasarla-
nan yol ekipmanlarıdır. Kestelli Şe-
rife Eczacıbaşı Ortaokulu önünde, 
Eşrefpaşa Caddesi’nde motorlu ta-
şıt trafiğinin operasyonel hızını okul 
bölgesi tanımı uyarınca 30km/s’ye 
düşürmek için uygulanması gere-
ken yükseltilmiş geçit örneğine ait 
teknik detaylar Şekil 1’de paylaşıl-
maktadır.

Yükseltilmiş yaya geçidi uygulama-
sına ek olarak, B-14b kodlu “Okul 
Geçidi” trafik işaret levhası ile de 
güvenli geçiş sağlanabilir.  Bu kap-
samda uygulanabilecek diğer bir 
öneri de Eşrefpaşa Caddesi boyun-
ca yapılacak bir yaya perdesidir.

Akıllı Ulaştırma Sistemi

Sorun

Yol güvenliği inceleme çalışmaları 
sırasında Kestelli Şerife Eczacıbaşı 
Ortaokulu önünde halihazırda bir 
akıllı ulaşım sistemi olarak çalış-
ması öngörülen elektronik ekranlar 
tespit edilmiştir. Saha çalışmaları 
sırasında ekranların çalışmadığı, 
Eşrefpaşa Caddesi üzerinde hare-
ketlilik gösteren yol kullanıcılarını 
uyaran herhangi bir mesaj yayını 
yapmadığı ya da motorlu taşıt plat-
formu üzerindeki motorlu taşıtların 
gerçek zamanlı operasyonel hızları-
nı ölçmediği tespit edilmiştir.

Öneri

Eşrefpaşa Caddesi üzerinde Kestel-
li Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nun 
bulunduğu noktanın “okul bölgesi” 
olarak tanımlanması gerekmektedir. 
Bu noktanın okul bölgesi olarak ta-
nımlanması ile hâlihazırda 50km/s 
olan hız limiti 30km/s’e düşürülmesi 
önerilmektedir. Eşrefpaşa Caddesi 
üzerinde hareketlilik gösteren mo-
torlu taşıt kullanıcıları için okul böl-

gesine yaklaştıklarını ve hız limitinin 
30km/s olduğunu gösteren yatay ve 
düşey trafik işaretlemeleri yerleşti-
rilmesi önerilmektedir.

Okul yaklaşımında kullanılan TT-
29a No’lu “Azami Hız Sınırlaması” 
levhaları ile TT-12 No’lu “Çocuklar 
Geçebilir” levhaları, gerekli görül-
düğü takdirde yolun solunda da 
kullanılabilir. Bu işaret levhası, ya-
kın mesafede bulunan bir okul böl-
gesinden geçilmekte olduğunu, her 
an yola çıkabilecek okul çocukları-
nın olabileceğini, sürücülerin hız-
larını azami 30 km/s’e düşürmeleri 
gerektiğini belirtmek için kullanılır. 
Bu işaret levhasının altında, PL-9 
süre paneli kullanılarak hız sınırla-
masının belirli saatler arasında ge-
çerli olduğu belirtilmelidir. Bir başka 
yöntem de “Okul Saatlerinde” iba-
resi içeren bir panel levha ile zaman 
aralığı belirtmektir. Eşrefpaşa Cad-
desi üzerindeki mevcut trafik hacmi 
göz önünde bulundurulduğunda 
levha üzerine süre paneli konulmalı, 
hız sınırı okulun ders saatlerine göre 
düzenlenmelidir. 

Okul bölgesinde kullanılan azami 
hız sınırı, gerekli görüldüğü takdir-
de 20 – 40 km/s aralığında artırılıp, 
düşürülebilir. Hız yönetimini sağla-
mak için uygulanabilecek diğer bir 

Şekil 1: Karma Trafik Şeritleri için Operasyonel Hızları 30 km/s’ye Düşüren Hız Kesici 
Tümsek Tasarım

Okul bölgesi dâhilinde 
hız limitinin, 
operasyonel hız ile 
dengelenip eşitlenmesi 
için yatay ve düşey 
işaretlere ek olarak 
trafik sakinleştirici 
önlemlerin de 
uygulanması 
gerekmektedir. 
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Öneri

Öncelikle elektronik ekranları çalış-
mayan akıllı ulaşım sistemi mevcut 
işlevini yerine getirmesi için tamir 
ya da kalibre edilmesi önerilmek-
tedir. Buna ek olarak sistem, bu 
noktanın okul bölgesi olarak tanım-
lanmasına dayanarak, Eşrefpaşa 
Caddesi üzerinde hareketlilik gös-
teren motorlu taşıt kullanıcılarına 
okul bölgesi yaklaşımı ve hız sınır-
ları için uyarıda bulunma görevini 
yerine getirmelidir.

Parklanma

Sorun

Yol güvenliği inceleme çalışmaları 
kapsamında yapılan saha çalışma-
sında seçilen okul bölgesinde ya-
sadışı parklanma sorunundan çok 
motorlu taşıtların duraklama eğili-
mi olduğu tespit edilmiştir. Motorlu 
taşıtların okul bölgesinde yaptıkları 
duraklamalar genelde öğrenci indir-
me ve bindirme amaçlıdır. Motorlu 
taşıt platformu üzerinde yapılan bu 
duraklama manevraları ile indirme 

ve bindirmeler olası ölümlü ve yara-
lanmalı trafik çarpışmalarına neden 
olabilmektedir.

Öneri

Okul bölgesinin yakınında mey-
dana gelen duraklama eğilimine 
çözüm olarak: Okulun yaklaşık 50 
metre uzağında bulunan otobüs 
durağı cebi boyunca maksimum 2 
taşıtlık “Kiss & Ride” uygulaması 
önerilmektedir. Uygulama, hafta 
içi günlerde okulun ders başlangıç 
ve bitiş saatlerine göre düzenlene-
bilir. Ders yapılmayan günlerde ve 
diğer zaman dilimlerinde durak cebi 
sadece otobüs depolanmaları için 
kullanılmalıdır. Öneri olarak getiri-
len, akıllı ulaştırma sistemleri ile bu 
uygulamanın denetimi sağlanabilir. 
Hafta içi ders saatlerinin başlangıç 
bitiş saatlerinde gelen motorlu taşıt-
lar bu uygulamayı sadece 2 dakika 
süreli olarak kullanabilirler. Uzun 
süreli parklanma, önerilen denetim 
sistemi ile takip edilmeli ve cezaya 
tabi tutulmalıdır.  

Bisikletli Ulaşım

Sorun

Okul bölgesinde, öğrencilerin okula 
bisiklet ile ulaşmalarını sağlayacak 
güvenli bir altyapı yoktur.

Öneri
Okul bölgelerinde öğrencilerin sür-
dürülebilir ulaşımın en önemli bile-
şenlerinden biri olan bisikletli ula-
şımı tercih etmelerini sağlayacak, 
ev-okul, okul-ev yolculuklarını ger-
çekleştirebilecekleri, diğer toplu ta-
şıma sistemleri ile bütünleşik güven-
li bir bisiklet altyapısının tasarlanıp 
uygulanması önerilmektedir.

Engelli Erişimi

Sorun

Okulun eğimli bir bölgede bulun-
masından dolayı erişim merdiven-
ler veya oldukça eğimli yokuşlar 

üzerinden gerçekleşmektedir. Buna 
karşılık okul bölgesinde herhangi 
bir rampa uygulamasının olmama-
sı, engelli erişimini zorlaştırmakta-
dır. Ayrıca yaya geçişleri alt geçit 
uygulamasıyla çözülmektedir, an-
cak bu durum engelli bir bireyin 
hareketliliğini kısıtlamaktadır. Okul 
bölgesinde, sadece ana cadde üze-
rinde dokunsal yüzeyler bulunmak-
tadır. Bu dokunsal yüzeylerin okul 
girişine kadar uygulanmadığı göz-
lenmektedir.

Öneri

Dokunsal yüzeylerin devamlılığı 
sağlanmalı ve okul girişlerini kapsa-
yacak şekilde tasarlanmalıdır. Yaya 
altgeçidine ek olarak hemzemin 
yaya geçidi uygulanmalı, engelli 

Okul bölgesinin 
yakınında meydana 
gelen duraklama 
eğilimine çözüm olarak: 
Okulun yaklaşık 50 
metre uzağında bulunan 
otobüs durağı cebi 
boyunca maksimum 
2 taşıtlık “Kiss & 
Ride” uygulaması 
önerilmektedir.

Okul bölgelerinde 
öğrencilerin 

sürdürülebilir 
ulaşımın en önemli 
bileşenlerinden biri 

olan bisikletli ulaşımı 
tercih etmelerini 

sağlayacak, ev-okul, 
okul-ev yolculuklarını 

gerçekleştirebilecekleri, 
diğer toplu taşıma 

sistemleri ile 
bütünleşik güvenli bir 

bisiklet altyapısının 
tasarlanıp uygulanması 

önerilmektedir.
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ile okul bölgesi arasındaki mesafe-
dir. 

• Planlama süreci, katılımcılık ilke-
siyle başlamalıdır. Kademe olarak il 
bütününde ya da ilçe odağında ger-
çekleştirilecek çalışmanın planlama 
sürecinde ilgili okullara yolculuk 
edenlerin (öğrenciler, veliler, öğret-
menler) görüşleri, yerel ve merkezi 
yönetimde ilgili birimlerin fikirleri 
alınmalı ve bunun için çeşitli görüş-
meler yapılmalıdır. 

• Uygulama çalışmalarından önce 
okul bölgesinde mevcutta bulunan 
ulaşım altyapısı sistemleri değer-
lendirilmeli, yol güvenliği inceleme 
çalışmaları yürütülmelidir. Okul 
bölgesi ve çevresinin zayıf ve güçlü 
yanları belirlenmelidir. Alan içeri-
sinde uygulanacak anket çalışma-
ları kullanıcıların günlük hayatta 
karşılaştıkları sorunları ve eksik 
gördükleri uygulamaları görmek 
için iyi bir fırsattır. Bu çalışmalar 
doğrultusunda okul bölgesinin yol 
güvenliğini sağlamak amacıyla ala-
na özgü tasarım geliştirilmelidir. Yol 
güvenliği inceleme çalışmaları ve 
erişilebilirlik çalışmaları uygulan-
malıdır. Ayrıca, okul yolculukları 
için uygun yaya ve bisikletli yolcu-
luk güzergahları tanımlanmalıdır. 
Çocukların yaya ve bisikletli olarak 
yolculuk yapabilecekleri okul güzer-
gahları; parklar, buluşma noktaları, 
bisiklet atölyeleri gibi çeşitli aktivite 
mekanları ile desteklenmelidir (Bel-
gian Road Safety Institute, 2009).

• Takip aşamasında uygulamanın 
başarısını ölçmek, sonuçlara dair 
geri bildirimler vermek karar veri-
ciler ve kullanıcılar için önemlidir. 
Takip çalışmaları; memnuniyet an-
ketleri, çarpışma verileri gibi fark-
lı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. 
Çarpışma verileri ve tercih edilen 
ulaşım türündeki değişim, uygula-
manın başarısına dair bilgi verebilir. 

erişimi kolaylaştırılmalıdır. Merdi-
venli yolların rampalarla birlikte ta-
sarlanması önerilmektedir. 

Önerilen Tasarım Yaklaşımı

Proje alanı tasarım önerileri kap-
samında, insan odaklı tasarım 
yaklaşımı ile yaya erişilebilirliği-
ni arttırmaya yönelik kısa vadede 
yapılabilecek bir dizi öneri sunul-
maktadır. Bu doğrultuda öncelikle 
güvenli geçiş sağlanması için taşıt-
ların hızını düşürerek okul önünde-
ki yaya geçiş talebinin güvenli hale 
getirilmesi önerilmektedir. Eşrefpa-
şa Caddesi üzerinde bulunan kal-
dırımların, kaldırım standartlarına 
uygun olarak devamlılığı sağlanma-
lıdır. Okul girişini tanımlayan 431. 
Sokak ve Eşrefpaşa Caddesi’nin 
kesişiminde yol bozuklukları gide-
rilmelidir. Kaldırım kenarlarına dö-
küm yol babası eklenerek yaya yolu 
daha tanımlı hale getirilmelidir. Kal-
dırım üzerinde kesintilere uğrayan 
dokunsal yüzeylerin devamlılığı 
sağlanmalıdır. Yayaların hareketli-
liğini arttırmak amacıyla mevcutta 
bulunan yaya alt geçidine ek olarak 
Eşrefpaşa Caddesi üzerinde hemze-

min yaya geçidi önerilmektedir. Bu 
şekilde okula toplu taşıma ile ulaşan 
çocuklar ve ailelerin erişimi kolay-
laştırılabilir.

Öneri ve Değerlendirmeler

Gerçekleştirilen literatür ve saha 
çalışmaları neticesinde okul bölge-
lerindeki yol güvenliğini ve erişilebi-
lirliği iyileştirecek, ev-okul, okul-ev 
arası yapılan yolculukları daha gü-
venli hale getirecek çözüm önerileri 
sunulmuştur. Bu bağlamda güvenli 
sürdürülebilir ulaşım sistemlerini 
tasarımın odağına alan şehirlerde 
uygulanması gereken temel yakla-
şım önerisi, 4 ana başlıkta toplan-
maktadır: 

• Planlama süreci,

• Yasal düzenlemeler ve politikalar, 

• Yol güvenliği ve sokak tasarımı, 

• Farkındalık ve iletişim çalışmaları.

Planlama Süreci

Okul bölgelerinde yol güvenliğinin 
sağlanması konusunda ilk adım 
planlama sürecinin doğru yönetil-
mesidir. Planlama süreci: veri top-
lama, planlama, uygulama ve takip 
olmak üzere dört adımı kapsamalı-
dır.

• İlk adım olarak pilot bir proje ile 
başlamak daha hızlı geri bildirim 
alma, planlama, uygulama ve izle-
me çalışmaları için deneyim kazan-
ma fırsatı yaratabilir.  

• Düzenli ve sürdürülebilir veri top-
lama ile okul bölgelerinde yol gü-
venliği sorunları tespit edilmelidir. 
Seçilen okul bölgesi için beklenen 
temel veriler: öğrenci sayısı, seçili 
okul bölgesi içinde çocukların dahil 
olduğu trafik çarpışmalarına ilişkin 
tutanak, okula gelen öğrencilerin 
tercih ettikleri ulaşım türü, okul 
bölgesi ile konut alanları arasındaki 
mesafe, ailelerin çalıştıkları alanlar 

Çocukların yaya ve 
bisikletli olarak yolculuk 
yapabilecekleri okul 
güzergahları; parklar, 
buluşma noktaları, 
bisiklet atölyeleri gibi 
çeşitli aktivite mekanları 
ile desteklenmelidir.
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Yasal Düzenlemeler ve 
Politikalar

Okul bölgelerinde yol güvenliğinin 
sağlanması konusunda merkezi yö-
netim ve yerel yönetimler ölçeğinde 
kararlar alınmalı ve bu konu ile ilgili 
kararlar yasalara ve planlara yansı-
tılmalıdır.

• Kalkınma Planları, Yol Güven-
liği Strateji Planı, AB destekli yol 
güvenliği projeleri gibi Türkiye’nin 
ana akım yol güvenliği çalışmaları-
na, özelleşmiş okul bölgelerinde yol 
güvenliği ve erişilebilirlik çalışma-
larının dahil edilmesi ve bu alanın 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

• 2918 Sayılı Trafik Kanununun 
125. Maddesi, Millî Eğitim Bakan-
lığı’na ilk ve orta dereceli okullarda 
trafik eğitimi konusunda yükümlü-
lük getirmiştir. 

• Belediyeler okul bölgeleri için ey-
lem planları hazırlayabilir. 

Yol Güvenliği ve Sokak 
Tasarımı

• Kent özelinde okul bölgelerine 
odaklanan trafik çarpışma yoğun-
luk haritaları oluşturulabilir. 

• Öncelikle çocuklar göz önünde 
bulundurularak güvenli yaya ve bi-
siklet yolu altyapısına sahip sokak-
ların tasarlanması gerekmektedir. 

• Okul bölgelerinde bulunan so-
kakların tasarım sürecinde katılım 
sağlanmalıdır. Bu süreçte tasarımla 
ilgili alınacak kararlara çocuklar da 
dahil edilebilir. 

• Kentleri ve okul bölgelerini plan-
larken ve tasarlarken “Herkes için 
Güvenlik” yaklaşımı benimsenme-
lidir. 

Farkındalık ve İletişim 
Çalışmaları

WHO tarafından 2015 yılında ya-
yınlanan rapora göre, insan faktörü-
nün trafik çarpışmalarının %96’sın-

da rol oynadığını ifade etmektedir. 
İnsan kaynaklı etmenler arasında 
yer alan aşırı hız, alkol kullanımı, 
dikkatsizlik, uyuyakalma, emniyet 
kemeri kullanmama gibi davranışlar 
trafik çarpışmalarının şiddetini de 
artırmaktadır (WHO, 2015). Ancak 
insan davranışlarının değiştirilebilir 
olması önemli bir fırsat sunmak-
tadır. Farkındalık ve iletişim çalış-
maları bu değişimi gerçekleştirmek 
için kullanılması gereken en verimli 
araçlardan biridir. Yol güvenliği far-
kındalık ve iletişim çalışmaları trafik 
çarpışmalarına neden olan insan 
davranışlarını ve kullanıcıların ba-
kış açılarını değiştirmek üzere çalış-
malar yapmaktadır. Bilgilendirme, 
motive etme, ikna etme gibi farklı 
yöntemlerle uygulanan bu çalış-
maların belirli bir hedef kitlesi bu-
lunmaktadır. Farkındalık ve iletişim 
çalışmalarında izlenmesi gereken 
adımlar zaman periyodu, hedef kitle 
araştırması, kampanyalar, izleme ve 
değerlendirme şeklindedir.

Zaman Periyodu: Farkındalık ve 
iletişim çalışmaları belirli bir zaman 
aralığını kapsar ve tüm proje aşa-
malarında (önce, boyunca, sonra) 
yürütülmesi önerilen bir çalışmadır. 

Hedef Kitle Araştırması: Her 
projenin farklı hedefleri ve kurgusu 
vardır. Bu doğrultuda hedef kitle-
nin doğru seçilmesine ve bu kitleye 
doğrudan ulaşan çalışmaların yürü-
tülmesine özen gösterilmelidir. 

Kampanyalar: Farkındalık ve ile-
tişim faaliyetleri, doğru seçilen ko-
ordinatör, reklam ajansı veya araş-
tırma şirketi gibi profesyonellerle 
yürütülmelidir.

İzleme ve Değerlendirme: Faa-
liyetlerin sonunda istenilen amaca 
ne oranda ulaşıldığını, beklenen 
düzeyde etki yaratıp yaratmadığını 
ölçerek çalışmaların izleme ve de-
ğerlendirmesi yapılmalıdır.

WHO tarafından 2015 
yılında yayınlanan 
rapora göre, insan 
faktörünün trafik 

çarpışmalarının 
%96’sında rol oynadığını 
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“GÜVENLİ OKUL YOLLARI” PROjESİ

Çocuklarımızın okullarına bisikletle gitmelerini daha güvenli hale getirmek ve 
bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için başlattığımız Güvenli Okul Yolları 

Projesi, belirlediğimiz pilot okullarda başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Uğur İbrahim ALTAy 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Konya’mız; beş üniversitesi, 130 bin 
üniversite öğrencisi, 500 bine ya-
kın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle 
büyük bir gençlik ve öğrenci şehri. 
Konya Büyükşehir Belediyesi ola-
rak şehrimizdeki tüm öğrencilerin, 
eğitimlerini en iyi şekilde sürdüre-
bilmeleri için bugüne dek onlarca 
farklı çalışmayı hayata geçirdik. Öğ-
rencilerimizin ulaşımlarını konforlu, 
ekonomik ve güvenli bir şekilde 
sağlamalarını ise Konya Modeli Be-
lediyecilik anlayışımızın en önemli 
ilkelerinden biri haline getirdik. Bu 
doğrultuda; artan maliyetlere ve 
değişen şartlara rağmen toplu ta-
şımada öğrenci ücretlerine tam beş 
yıldır zam yapmadık.

Bunun yanında özellikle ilk ve or-
taokul öğrencilerimizin, okullarına 
bisikletle güvenli bir şekilde ulaşa-
bilmeleri için “Güvenli Okul Yolla-
rı” adında oldukça önemli bir proje 
başlattık.

Konya’mız 580 kilometre ile Tür-
kiye’nin en uzun, dünya ülkeleri 
arasında ise önde gelen bisiklet 
yolu ağına sahip bir bisiklet şehri. 
2030 yılında bu uzunluğu 786 ki-
lometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bununla birlikte; Konya’da bisikle-
te binmeyi teşvik etmek ve şehir içi 
ulaşımda bisikleti öncelikli kılmak 
için Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığımız ile Büyükşehir 
Belediyemizin ortaklaşa hazırladığı 
Türkiye’nin ilk Bisiklet Master Pla-
nı, Uluslararası İdealkent Ödülü’nü 
kazandı.

Çocuklarımızın okullarına bisikletle 
gitmelerini daha güvenli hale getir-
mek ve bisiklet konusunda farkın-
dalık oluşturmak için başlattığımız 
Güvenli Okul Yolları Projesi, be-
lirlediğimiz pilot okullarda başarılı 
bir şekilde sürdürülüyor. İlk olarak 
çocuklarımız okula gitmeden önce 

belirli toplanma alanlarında bisik-
letle toplanıyor. Ardından motorize 
polislerimiz ve zabıtalarımız, öğ-
rencilerimizin güvenliği için geçiş 
güzergâhlarında onlara eşlik ediyor 
ve okullarına sağ salim ulaşmalarını 
sağlıyor.Türkiye’ye örnek olan Gü-
venli Okul Yolları Projesi, kısa süre 
içerisinde pek çok olumlu dönüş 
aldı. Özellikle velilerimiz, evlatla-
rının güvenli bir şekilde okullarına 
ulaşabilmelerinden çok memnunlar. 
Öğrencilerimizin ise projeden duy-
dukları mutluluğu bir sabah onlara 
eşlik ederek bizzat şahitlik ettik. 

Çocuklarımızın güvenliği bizim için 
her şeyden çok daha önemli. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak Gü-
venli Okul Yolları Projemizi daha 
da yaygınlaştırarak uygulamaya de-
vam edeceğiz. Projemize destekleri 
için sevgili öğrencilerimize, değerli 
velilerimize, görev yapan polisle-
rimize, zabıta memurlarımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.

Konya’da bisiklete 
binmeyi teşvik etmek 

ve şehir içi ulaşımda 
bisikleti öncelikli 

kılmak için Çevre, 
Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığımız 
ile Büyükşehir 

Belediyemizin ortaklaşa 
hazırladığı Türkiye’nin 

ilk Bisiklet Master Planı, 
Uluslararası İdealkent 

Ödülü’nü kazandı.
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TÜM KURUMLARLA 
İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın güvenliği ve sağlığıyla ilgili çalışmalarımız, diğer 
kurum ve kuruluşlarla iş birliğimiz sürüyor. 

zeydan KARALAR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
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Adana Büyükşehir Belediyesi ola-
rak bir yandan rutin işlerimiz ara-
sında yer alan; şehrin yol, su, altya-
pı, park, altgeçit, üstgeçit ve benzeri 
ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalarımız 
yoğun şekilde devam ederken, 
sosyal belediyecilik anlayışımızı da 
olanaklar doğrultusunda taviz ver-
meden sürdürüyoruz.

Şehrimizde Valiliğimizce gerçek-
leştirilen; Bağımlılıkla Mücadele 
İl Koordinasyon Kurulu Toplantı-
sı’nda alınan kararların 7. maddesi 
gereğince “Belediye Zabıta Ekipleri 
Tarafından Okul Çevresindeki Sey-
yar Satıcıların Engellenmesi’’ mad-
desine istinaden Adana Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan-
lığı’nca 2022 yılı içerisinde yapılan 
denetimlerde (Çukurova, Sarıçam, 
Seyhan, Yüreğir, Kozan, Pozantı, 
Ceyhan ve Saimbeyli ilçeleri dahil 
olmak üzere) 2736 okul denetimi 
yapılarak 1877 seyyar satıcıya mü-
dahale edilmiştir. Ayrıca 1452 okul 
servis aracı ve şoförü denetimden 
geçirilmiştir. Denetimle planlı bir 
şekilde devam etmektedir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Şube Uzman Personelleri 
tarafından ‘’Narkorehber ve Nar-
koanne’’ başlıklarında eğitimler dü-
zenlenerek 258 zabıta personeline 4 
kez hizmet içi eğitim verilmiştir. Bu 
eğitimler de planlı bir şekilde de-
vam etmektedir.

Böylece çocuklarımızın madde 
bağımlılığı ve uyuşturucunun teh-
likelerinden korunması ile ilgili 
mücadelede Adana Büyükşehir Be-
lediyesi, emniyet güçlerimize des-
tek olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
göreve geldiğimiz 2019 yılından bu 
yana okul güvenliği ile ilgili çalışma 
yapıyoruz. 

Adana Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanlığı’nca 2019 yılın-
da; 582 adet okul geçit levhası, 501 
adet yaya geçit levhası, 264 adet 

hız sınır levhası (30 km/s), 496 adet 
önce yaya ikon çalışması, 2020 yı-
lında; 1455 okul geçit levhası, 1239 
yaya geçit levhası, 215 hız sınır lev-
hası (30 km/s), 500 adet önce yaya 
ikonu çalışması, 2021 yılında; 673 
adet önce okul geçit levhası, 483 
adet yaya geçit levhası, 514 adet 
hız sınır levhası (30 km/s), 707 adet 
önce yaya ikon çalışması, 2022 yı-
lında 538 adet okul geçit levhası, 
461 adet yaya geçit levhası, 646 
adet hız sınır levhası (30 km/s), 70 
adet önce yaya ikonu çalışması ger-
çekleştirilmiştir. 

Adana Büyükşehir Belediyesi so-
rumluluk alanı içerisindeki trafik 
ve yol güvenliğinin sağlanması, 
trafiğin düzenlenmesi, yolu kulla-
nan sürücü ve yayalara rehberlik 
etmesi, yol hakkında bilgi vermesi, 
gerekli yasaklama ve kısıtlamaların 
belirtilmesi amacıyla yol üzerin-
de yapılan yatay trafik işaretleme 
(yaya geçitleri çizgisi, yavaşlama 
uyarı çizgisi, ofset tarama vb.) faa-
liyetlerini yürütmek, trafik yol gü-
venliğinin sağlanması maksadıyla, 
UKOME kararları gereği kavşaklara 
tam teşekküllü ışıklı sinyalizasyon 
sistemlerini kurmak görev ve so-
rumluluğumuzdadır.

Yatay trafik işaretlemelerini (yaya 
ve okul geçidi çizgi çalışmaları, ya-
vaşlama uyarı çizgileri, ofset tarama 
çizgileri vb.) temin ve tesis etmek, 
bunların devamlılığı ve işlerliğini 
sağlamak amacıyla her türlü bakım, 
onarım, montaj ve de-montaj işlem-
leri 7 gün 24 saat esasına göre ya-
pılmaktadır.

Araç sürücülerinin, yaya ve okul ge-
çidine yaklaşırken güvenle yavaşla-
yabileceği ya da durabileceği uygun 
mesafe göz önüne alınarak uyarıl-
malarını sağlamak amacıyla “Önce 
Yaya” ikon çalışması yapılmaktadır. 

Trafikte farkındalık yaratacak yeni 
bir uygulama olan 3 Boyutlu Yaya 

Adana Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığı’nca 2019 
yılında; 582 adet okul 
geçit levhası, 501 adet 
yaya geçit levhası, 264 

adet hız sınır levhası (30 
km/s), 496 adet önce 

yaya ikon çalışması, 
2020 yılında; 1455 okul 
geçit levhası, 1239 yaya 

geçit levhası, 215 hız 
sınır levhası (30 km/s), 

500 adet önce yaya 
ikonu çalışması, 2021 
yılında; 673 adet önce 

okul geçit levhası, 483 
adet yaya geçit levhası, 

514 adet hız sınır levhası 
(30 km/s), 707 adet önce 

yaya ikon çalışması, 
2022 yılında 538 adet 
okul geçit levhası, 461 

adet yaya geçit levhası, 
646 adet hız sınır levhası 

(30 km/s), 70 adet önce 
yaya ikonu çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 
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Geçidi uygulaması ile araç sürücü-
leri önlerinde yükseklik varmış algı-
sıyla hızlarını azaltıyor, yayalar da 
karşıya daha güvenli geçiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanlığı Sinyalizasyon 
Şube Müdürlüğü tarafından gerçek-
leştirilen yeni uygulamayla Aliya 
İzzetbegoviç Bulvarı 75370 sokak 
kesişiminde bulunan yaya geçidi 3 
boyutlu hale getirildi. Böylece araç-
lar artık daha yavaş ve dikkatle ge-
çiş sağlıyor. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün 19/03/2021 tarih-
li yazısına istinaden yaya ve okul 
geçitleri öncesinde sürücülerin yer/
zemin işaretlemeleriyle bir kez daha 
uyarılarak dikkatlerini daha üst dü-
zeye çıkarmak, bu alanlarda yavaş-
lamalarını ve yayalara ilk geçiş hak-
kını vermelerini sağlamak, Devletin 

tüm unsurları ile farkındalık eyle-
minde olduğunu göstermek ama-
cıyla 30 Mart 2021 tarihi itibariyle 
“Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” 
uygulaması yapılmaktadır.

Çift kompenantlı sarı, beyaz ve 
kırmızı boyalarımız ile yapılan bu 
çalışma gece-gündüz daha fark-
lı görünürlüğü olan bir uygulama. 
Düşey trafik işaretlemeleri de; sürü-
cü, yolcu ve yayaların kullanmakta 
oldukları yol ağı üzerinde uymak 
zorunda oldukları kuralların belir-
tilmesi ve ayrıca yönlendirme, bilgi-
lendirme ile uygulanan işaretlerdir.

Butonlu Yaya Denetleyici Sistem; 
yayaların karşıdan karşıya geçerken 
trafiği beklememeleri için kullan-
dıkları, yolun yaya trafiğine açılma-
sını sağlayan, yaya sinyal süresinin 
uzunluğu belirlenirken yayaların 
güvenliği ve araçların akıcı bir şe-
kilde yola devam edebilmeleri ara-
sındaki dengeyi sağlayan sistemdir. 
Özellikle hastane ve okul bölgele-
rinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu 
noktalarda kullanılmaktadır.

Yaya sirkülasyonu fazla olan böl-
gelerde; 8 adedi zaman saatli Okul 
Önü Yaya Geçidi, 4 adedi Butonlu 
Yaya Geçidi olmak üzere 12 adet 
sinyalizasyon mevcuttur. 

Yaya yoğunluğu nedeniyle yaya 
veya araç güvenliği açısından UKO-
ME kararı doğrultusunda okul yak-
laşımlarına kasis de yapılmaktadır.

Elektronik Denetleme 
Sistemi (EDS)

Trafikte yaya önceliği bilincinin 
sürücüler üzerinde oluşturulma-
sı adına gerçekleştirilmiş olan bir 
denetleme sistemi olan EDS, yaya 
önceliği konusu sürücüler tarafın-
dan dikkate alınması için özellikle 
sinyalize ışıkların bulunmadığı yaya 
ve okul geçitlerinde sürücülerin hız-
larını azaltmalarında fayda sağla-
maktadır. 16 hız koridoru sistemi ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Araç sürücülerinin, 
yaya ve okul geçidine 
yaklaşırken güvenle 
yavaşlayabileceği ya 
da durabileceği uygun 
mesafe göz önüne 
alınarak uyarılmalarını 
sağlamak amacıyla 
“Önce Yaya” ikon 
çalışması yapılmaktadır. 

Yatay trafik 
işaretlemelerini (yaya 

ve okul geçidi çizgi 
çalışmaları, yavaşlama 

uyarı çizgileri, ofset 
tarama çizgileri vb.) 

temin ve tesis etmek, 
bunların devamlılığı 

ve işlerliğini sağlamak 
amacıyla her türlü 

bakım, onarım, montaj 
ve de-montaj işlemleri 7 
gün 24 saat esasına göre 

yapılmaktadır.
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ETİK EĞİTİCİ EĞİTİMLERİNİN 
İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu iş birliğinde ikincisi 
düzenlenen “Etik Eğitici Eğitimi” 13-17 Haziran tarihleri arasında TBB hizmet 

binasında gerçekleştirildi.

TBB, belediyeler, çeşitli kamu ku-
rum ve kuruluşlarından İdareci ve 
personelin yer aldığı eğitimin açılış 
konuşmaları Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu Üyesi İbrahim Karaosma-
noğlu, TBB Genel Sekreter Yardım-
cısı H. İbrahim Azak ve TBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Ramazan Öz-
can Yıldırım tarafından yapıldı.

Ahlak, tarafsızlık, adalet, sevgi ve 
saygı gibi değerlerin önemine deği-
nen Karaosmanoğlu, bir kamu gö-
revlisinin çözüm için başvuran tüm 
insanları ayırt etmeden, tarafsızlıkla 
önemsemesi gerektiğinin altını çize-
rek “Kamuda çok farklı insanlarla 
karşılaşabiliriz ama ne olursa olsun 
sabırlı olmalı, kimseyi kırmadan; in-
sanımızı mutlu edecek, bir problemi 

varsa çözecek adımlar atmalıyız. 
Bize değer verilmesini istiyorsak biz 
de herkese değer vermeliyiz.” dedi.

Eğitimin içeriği hakkında bilgiler 
veren TBB Genel Sekreter Yardım-
cısı H. İbrahim Azak, “Bugün ikin-
cisini düzenlediğimiz eğitimimizde 
Birliğimizden 7, belediyelerimizden 
10 ve diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarımızdan da 15 olmak üzere 
toplam 32 katılımcımız burada etik 
eğitimi alacak. Sizi her zaman bura-
da görmek ve ağırlamak isteriz. Bu 
programlarımızı da eğer Etik Ku-
rulumuz da uygun görürse sürekli 
hale getirmeyi düşünüyoruz.” diye 
konuştu. TBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ramazan Özcan Yıldırım ise 
açılışta yaptığı konuşmada TBB’nin 

belediye çalışanlarının kurumsal 
kapasitelerini güçlendirmek ve iş-
lerini kolaylaştırmak için çaba sarf 
ettiğine değinerek “Belediyelerimi-
zin vatandaşa daha kaliteli hizmet 
sunabilmesi için kaynakları etkin 
kullanmaları lazım. Bunu yapar-
ken de vatandaş memnuniyetinin 
gözetilerek işlerin doğru yapılması 
gerekiyor. Çünkü herkes işini doğru 
yapınca ve kaynaklar verimli kulla-
nılınca işler doğru çıkıyor.” ifadeleri-
ne yer verdi.

Eğitimde; Kamu Etiği İlkeleri, Ka-
muda Etiğin Önemi, Kamu Etik Ku-
rulunun Yapısı ve Etik Mevzuatı gibi 
sunumlara yer verilirken etikle ilgili 
örnek olay ve senaryo çalışmaları 
yapıldı.
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GELECEĞİMİZİN TEMİNATI 
ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ BİR GELECEK 

BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Küçük çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile genç 
beyinlere trafik güvenliği eğitimini küçük yaştan itibaren eğlenceli bir şekilde 

sunmayı amaçladık. Çocuklarımız artık, günlük hayatlarında daha bilinçli hareket 
ediyor.

Cengiz ERGÜN
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Üçüncü hizmet dönemimizi icra et-
tiğimiz ülkemizin güzel kenti, Şeh-
zadeler Şehri Manisa’mızda, proje 
ve hizmetlerimizi hayata geçirirken, 
geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımızı ve gençlerimizi daima ön 
planda tuttuk. Eğitimden spora, 
sosyal alanlardan parklara, sosyal 
desteklerden okulların güvenliğine, 
gençlik merkezlerinden konserva-
tuvara kadar geniş bir yelpazede 
hayata geçirdiğimiz projelerle ço-
cuklarımızı ve gençlerimizi zararlı 
alışkanlıklardan ve her türlü bağım-
lılıktan uzak tutmayı kendimize gö-
rev edindik.

Onların; vatanını ve milletini seven, 
Ata’sının izinde, ailesine, çevresine 
ve arkadaşlarına karşı duyarlı, gele-
ceğe güvenle bakan gençler olması 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ülkemizde geleceğe güvenle ba-
kan nesiller yetişmesi ilkemizle ön-
celikle evlatlarımıza daha temiz ve 
yaşanabilir bir Manisa bırakmayı 
hedefledik. Bunun da birinci ön-
celiği çevresel yatırımlar ve çevre-
ci projelerdir. Buradan hareketle 
Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununu 
tarihe gömen Uzunburun Katı Atık 
Bertaraf Tesisini ve çöpten enerji 
ürettiğimiz Manisa Biyogaz ve Bi-
yokütle Enerji Santralini yaptık. 
Yine Türkiye’de bir ilke imza atarak 
Manisa’mızda artık evsel atıkları 
yani çöpleri TIR’lar yerine trenle 
taşımaya başladık. Hem karbon 
salınımını düşürdük hem de yakıt 
tasarrufu sağladık. Bunun yanında 
atıksu arıtma tesisleri, güneş enerji 
santralleri, alt ve üstyapı yatırımla-
rı, içme suyu projeleri, yeşil alanla-
rın artırılması gibi çalışmalarımızla 
daha temiz ve daha çevreci bir Ma-
nisa inşa ettik. Evlatlarımıza bıraka-
cağımız en büyük miras sudur de-
dik ve kaynakların korunması için 
önemli çalışmalar yürüttük.

Okulların güvenliği noktasında 
güvenli ulaşımı önceliğimiz yap-

tık. Türkiye’nin en büyük elektrikli 
otobüs filosunu kurarak, Üniversite 
ve okullarımız ile şehir merkezi ara-
sındaki mesafeyi kısalttık. Yolların 
asfaltlanmasıyla, köprü ve kavşak 
çalışmalarımızla, düzenli olarak ye-
nilediğimiz yol çizgileri ve yaya ge-
çişleri ile ulaşıma konfor ve güven 
getirdik. Okul servislerinin denetimi 
noktasında da ekiplerimiz, Emniyet 
Müdürlüğü işbirliğiyle sık sık çalış-
ma yürütüyor.

Bunların yanı sıra ‘Can Dostum’ 
projesini hayata geçirerek, barı-
naklara bırakılmış köpeklerin okul-
larda sahiplendirmesini yaparak, 
çocuklarımızda hem hayvan sevgi-
sini arttırmaya hem de okullarının 
güvenliğinin sağlanmasına katkıda 
bulunduk. İtfaiye Dairemiz de sık 
sık okullarda yangın güvenliği, sön-
dürme ve deprem eğitimi vererek, 
çocuklarımızı her türlü olumsuzlu-
ğa karşı nasıl hareket edebilecekleri 
noktasında bilinçlendiriyor.

Küçük çocuklarımız için hayata ge-
çirdiğimiz Çocuk Trafik Eğitim Par-
kı ile genç beyinlere trafik güvenliği 
eğitimini küçük yaştan itibaren eğ-
lenceli bir şekilde sunmayı amaç-
ladık. Çocuklarımız artık, günlük 
hayatlarında daha bilinçli hareket 
ediyor. 

Yakın geleceğimizde söz sahibi ola-
cak çocuklarımıza ve gençlerimize 
güveniyoruz. Bu cennet vatanın 
onların omuzlarında daha gelişmiş, 
saygı duyulan bir ülke olarak, hür 
ve bağımsız bir şekilde sonsuza ka-
dar varlığını sürdüreceğine yürekten 
inanıyorum. Bu vesileyle Manisa 
Büyükşehir Belediyesinin gençlerin 
yanında olmaya devam edeceğini 
vurguluyorum. Geleceğimizin temi-
natları için çalışmaya ve üretmeye 
devam edeceğiz. 

Ülkemizde geleceğe 
güvenle bakan nesiller 

yetişmesi ilkemizle 
öncelikle evlatlarımıza 

daha temiz ve 
yaşanabilir bir Manisa 
bırakmayı hedefledik. 

Bunun da birinci önceliği 
çevresel yatırımlar ve 

çevreci projelerdir.
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“GÖREVDEN DEĞİL GÖNÜLDEN” 

En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğundan hareketle, geleceğimizin 
teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize ve dolayısıyla Milli Eğitim 

camiamıza büyük önem veriyoruz.

Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı
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İnsanı diğer varlıklardan ayıran en 
önemli özellik akıldır. Akıl cevherini 
işlemenin yegâne yolu ise eğitim-
den geçmektedir. Eğitim; insanlık 
tarihi kadar eski, yaşamın vazge-
çilmez bir unsuru ve geleceğe yön 
verecek hâkimiyetin anahtarıdır…

Bu anlamda okullarımızdaki eksik-
lerin giderilmesi, şehrimizdeki eği-
tim altyapısının güçlendirilmesi, gü-
venli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim 
sürecinin devam ettirilmesi adına 
çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile 
çalışıyoruz.

Şehre ve insanımıza dair ‘görevden 
değil gönülden’ gelen bir sorumlu-
luk bilinciyle eğitim yuvalarımızın 
taleplerini karşılamak için Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile sürekli istişare 
ederek fikir alışverişinde bulunuyo-
ruz.

Eğitime yapılan her yatırımı yarının 
güçlü Türkiye’sine yapılan yatırım 
olarak görüyor, toplumumuzun ge-
lişebilmesi için en önemli hususun 

eğitim olduğunu düşünüyoruz. Bu 
noktada en büyük görev fedakâr 
öğretmenlerimize düşüyor. Eğitim 
sadece bir kuruma bırakılmayacak 
kadar önemli bir husus. Bu noktada 
da yerel yönetimlerin, belediyelerin 
hatta diğer sivil toplum örgütlerinin 
elini taşın altına koyması gerekti-
ği inancıyla eğitim camiamızın her 
talebini karşılamak için büyük çaba 
sarf ettik ve etmeye de inşaAllah 
devam ediyoruz.

Bu alanda hayata geçirdiğimiz hiz-
metlerden kısaca başlıklar halinde 
bahsedecek olursak;

1. Sınıf Öğrencilerine Çanta ve 
Kırtasiye Seti Hediyesi: 2022-
2023 eğitim-öğretim döneminde 
ailelerin eğitim yükünü azaltmak 
amacıyla kent merkezinde birinci 
sınıfa başlayan 6 bin öğrencimizin 
tamamına okul çantası, beslenme 
çantası ve kırtasiye malzemesi 
desteği verdik. Okulların başladığı 
ilk günde öğrenciler, içerisinde 
ihtiyaç duyacakları 16 çeşit kırtasiye 
malzemesinin yer aldığı çantaları 
sıralarında hazır buldu.

Okulların Çevre Düzenlemesi 
ve Tadilat İşleri: 30 okulun asfalt, 
60 okulun parke taş döşemesi, spor 
sahası yenilemeleri, kapı, pencere 

ve istinat duvarı tadilatı, 80 okulu-
muzun ise kent mobilyası gibi ihti-
yaçlarını giderdik.

Öğretmenler Odası Yenileme 
Çalışması: 70 okulumuzun öğret-
men odaları yeniden düzenlendik, 
tefrişatı yapılarak eğitimcilerimizin 
hizmete sunduk.

Tablet, Bilgisayar ve İnternet 
Desteği: Koronavirüs sürecinden 
dolayı uzaktan eğitim sistemine ge-
çen öğrencilerimizin derslerinden 
geri kalmaması için tespit edilen 
ihtiyaçlı öğrencilerimize içerisinde 1 
yıllık internet paketi olan 4 bin adet 
tablet bilgisayar hediye ettik.

Kırtasiye ve Nakit Desteği: Ha-
yat Ağacı Derneğimiz aracılığı ile 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
kırtasiye malzemesi ve nakit eğitim 
desteği verdik. Toplam 7 bin 500 
öğrencimize, 1 milyon 500 bin TL 
kırtasiye desteği sağladık.

Kültür Merkezlerinde Branş 
Eğitimleri: Belediyemiz bünye-
sindeki 9 farklı kültür merkezinde 
açılan kurslar neticesinde 115 farklı 
branşta 10 binin üzerinde öğrenciye 
eğitim verdik.

Kitap Dağıtımları: Öğrencilerimi-
ze ve düzenlediğimiz okuma kam-

Eğitime yapılan her 
yatırımı yarının güçlü 
Türkiye’sine yapılan 
yatırım olarak görüyor, 
toplumumuzun 
gelişebilmesi için en 
önemli hususun eğitim 
olduğunu düşünüyoruz.
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panyaları vesilesi ile hemşehrileri-
mize toplam 300 bin 358 adet kitap 
dağıttık.

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık 
Eğitimleri: Çocuklarımıza erken 
yaşta çevre bilinci kazandırılması 
adına 150 okulda 17 bin öğrencimi-
ze “Çevre Bilinci, Geri Dönüşüm ve 
Sıfır Atık” eğitim programı düzenle-
dik. Yapılan atık pil toplama yarış-
malarında ise dereceye giren okul-
lar çeşitli hediyelerle ödüllendirdik.

Benim Belediyem Gençlik Ça-
lıştayı: Katılımcı belediyecilik anla-
yışı ile gençlerimizin fikirlerini açık-
ça ifade ederek belediye hizmetleri 
hakkındaki görüşlerini bildirdiği, so-
runları ortaya koyarak çözüm öne-

rilerini tartıştığı “Benim Belediyem 
Gençlik Çalıştayı” düzenledik.

Tarih ve Kültür Gezileri: Sivas’ı-
mızın tarihi ve kültürel değerlerinin 
gelecek nesillerimize aktarılması 
adına 1500 öğrencimiz adeta bir 
“Müze Kent” niteliğindeki Divriği 
ilçemizi ziyaret etti. Kitap okuma 
yarışmaları neticesinde dereceye gi-
ren öğrencilerimiz ise Çanakkale ve 
Bosna-Hersek gezileri ile ödüllen-
dirdik. 180 öğrenci Çanakkale’ye, 
27 öğrenci ise Bosna-Hersek’e yö-
nelik düzenlenen tarih ve kültür ge-
zilerine katıldı.

Yangın ve Acil Durumlar Eği-
timi: Yangın ve doğal afetler hak-
kında; okullar, iş yerleri ve resmi 
kurumlarda İtfaiye Müdürlüğü ekip-
lerimizce eğitimler verildi. 172 farklı 
kurumda düzenlenen eğitimlerden 
toplam 20 bin kişi faydalandı.

Yeni Gençlik ve Kültür Mer-
kezleri: “En kıymetli sermayemiz; 
gençlerimiz” sloganıyla gençlik dos-
tu projeleri hayata geçirmeye de-
vam ediyoruz. Bu anlamda, Genlik 
ve Spor Bakanlığı’mızın desteği ile 
100 milyon lira değerinde gençlik 
ve spor yatırımlarını hayata geçiri-
yoruz. 

● Fatih Gençlik ve Kültür Merkezi

● Şeyhşamil Gençlik ve Kültür Mer-
kezi

● Alibaba Gençlik ve Kültür Merkezi

● Amatör Spor Evi

● Seyh Şamil Çok Amaçlı Spor Komp-
leksi

Heyecan Merkezleri

● Eski Kızılay Hastanesi Binasının 
Kütüphane ve Gençlik Merkezi ola-
rak düzenlenmesi

● Salih Aşık Öğrenci Yurdunun Kü-
tüphane ve Gençlik Merkezi olarak 
düzenlenmesi

● Eski Moralibaba Kur’an Kursu’nun 
Kütüphane ve Gençlik Merkezi ola-
rak düzenlenmesi 

● Saklıbahçe / 400 m²

● Esentepe Bölge Parkı  / 350 m²

● Selçuklu / 170 m²

● Gazi Osman Paşa / 170 m²

● Vefa Konutları Sosyal Alanı/
600 m²

Sporun ve Sporcunun 
Desteklenmesi: Belediyespor 
bünyesinde her yaz açılan 7-11 
yaş arası spor okullarından 
binlerce öğrencimiz istifade 
ediyor. Şehrimizdeki amatör spor 
kulüplerine de her yıl düzenli olarak 
malzeme yardımı yapıyoruz. 2 
buçuk yılda yapılan spor malzemesi 
desteğimiz toplamda 1 milyon 700 
bin lirayı buldu. Ayrıca Belediyespor 
bünyesinde farklı branşlarda 610 
lisanslı sporcumuz bulunuyor.

Bisiklet Dağıtımı: Belediyemiz-
den bisiklet talebinde bulunan 300 
öğrencimize bisiklet hediye ettik.

Bilişim Teknolojileri Birimi: 
Sosyal sorumluluk bilinciyle kurdu-
ğumuz Özbelsan Bilişim Merkezi, 
yerli ve milli teknolojiler üretilmesi-
ne katkı sağlamayı amaçlıyor. Yazı-
lım ve bilgisayar mühendisleri gibi 
teknik bilgi ve beceriye sahip kişiler 
tarafından düzenlenen kurslarla, il-
gili alanlardan mezun olan öğrenci-
ler, donanım sahibi yetişmiş bireyler 
olarak topluma kazandırılıyor.

Gençlik Projelerine Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’dan ödül: Gençlik ve 
Yerel Yönetimler konulu proje ya-
rışmasında Belediyemiz tarafından 
hazırlanan “Heyecan Merkezleri” 
ve “Sivas Kültür-Sanat Mobil Uygu-
lama Projesi” dereceye girdi. Ödülü 
ise, Ankara’da düzenlenen festival-
de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık.

Yangın ve doğal 
afetler hakkında; 
okullar, iş yerleri ve 
resmi kurumlarda 
İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerimizce eğitimler 
verildi. 172 farklı 
kurumda düzenlenen 
eğitimlerden toplam 20 
bin kişi faydalandı.
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UCLG-MEWA KONGRESİ 
KONYA’DA YAPILDI

UCLG-MEWA Kongresi, 25-27 Mayıs’ta Konya Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin 

UCLG Dünya Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğine, Sosyal İçerme Komitesi 
başkanlığına ve Çevre Komitesi başkanlığına seçildi.

Yönetim Organları ve Başkanlık 
Divanı’nın güncellendiği ilk günün 
ardından Kongre, tematik oturum-
larla devam etti.

Kongrede; UCLG-MEWA başkanlık 
divanı, komite başkanları ve UCLG 
Dünya Teşkilatı yönetim organla-
rında UCLG-MEWA’yı temsil ede-
cek üyeler yenilendi.

El Halil Belediye Başkanı Tayseer 
Abu Sneineh, 2022-2025 döne-
mi için oy birliğiyle UCLG-MEWA 
Başkanı olarak seçildi. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 

TBB Başkanı Fatma Şahin UCLG 
Dünya Teşkilatı yönetim kurulu 
üyeliğine, Sosyal İçerme Komite-
si başkanlığına ve Çevre Komitesi 
başkanlığına seçildi. Ayrıca, Tahran 
Belediyesi Başkanı Alireza Zakani, 
Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite 
Komitesi başkanlığına; Filistin Ye-
rel Yönetimler Birliği Başkanı Musa 
Hadid, Kent Diplomasisi ve Yerel 
Yönetişim Komitesi Başkanlığına 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Yücel Yılmaz Kültür ve Tu-
rizm Komitesi başkanlığına seçildi.

Kongrede; UCLG-MEWA 
başkanlık divanı, komite 

başkanları ve UCLG 
Dünya Teşkilatı yönetim 

organlarında UCLG-
MEWA’yı temsil edecek 

üyeler yenilendi.
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Üç ay gibi uzun bir sürenin ardın-
dan eğitim-öğretim süreci yeniden 
başladı. Bu süreç içerisinde evlat-
larımızın eğitim yuvalarına hasret 
ve özlem duydukları ortada ayrıca 
arkadaşlarına, öğretmenlerine ve 
okullarına kavuşmanın heyecanı 
içerisinde olduklarını biliyorum. 
Bizler de evlatlarımızın bu özlem-
lerini güvenli bir şekilde giderebil-
mesi için tüm tedbirlerimizi aldık. 
Onlardan bir tanesi de okul taşıt ve 
şoförlerimizin uygunluğunun dene-
timi. Bu ve buna benzer uygulama-

ları ilgili birimlerimiz, titizlikle ve ke-
sinlikle en ufak bir taviz vermeden 
yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın 
güvenli bir şekilde eğitim-öğretim 
yuvalarına ulaşması önceliğimiz. 

Bunu dışında şehir merkezimiz-
deki yaya geçitlerini çeşitli dezen-
formasyonlara maruz kaldığından 
tekrardan belirgin hale getirerek 
hem araç sürücülerimizin hem de 
yayalarımızın daha dikkatli olma-
sını sağlayarak olası kaza risklerini 
azaltma hedefindeyiz. Zabıta me-

murlarımız da okul giriş ve çıkış sa-
atlerinde öğrencilerimizin karşıdan 
karşıya geçiş sırasında vb. durum-
larda oluşabilecek tehlikeli durum-
lara karşı görevlerinin başındalar. 
Ekip arkadaşlarımın da bu konuda 
gereken duyarlılığı gösterdiğini bi-
liyorum. Evlatlarımız bizlerin canı-
dır. Onların çevresel etkenlerden 
etkilenmeden eğitim-öğretimlerine 
devam etmesi ve bunun neticesin-
de gösterecekleri başarı bizim en 
büyük mutluluğumuz, sevincimiz 
olacaktır. 

“EVLATLARIMIZIN 
GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ’’ 

Çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim-öğretim yuvalarına ulaşması önceliğimiz. 

Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU 
Kastamonu Belediye Başkanı 
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SERA GAZI ENVANTERİ 
HESAPLAMA EĞİTİMİ 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından büyükşehir belediyelerinin sera gazı 
envanteri hazırlama kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Yerel 
Sera Gazı Envanteri Hesaplama ve Raporlama Eğitimi” 16-17 Haziran’da yapıldı.

TBB hizmet binasındaki eğitimde 
büyükşehir belediye uzmanlarına, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı tarafından geliştirilen 
yerel sera gazı envanteri hesaplama 
ve raporlama aracı kullanılarak ve-
rilecek eğitimler kapsamında; İklim 
Değişikliği ile Mücadele Konusunda 
Küresel ve Ulusal Politikalar, YSGE 
Hesaplama ve Raporlama Aracı Ta-
nıtımı, Envanter Hazırlama, Büyük-
şehir Belediyeleri Envanterlerinin 
İncelenmesi gibi ders başlıklarına 
değinildi.

Baraçlı: “Belediyelerin 
çalışmaları önemli.”

TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Ba-
raçlı açılışta yaptığı konuşmada sera 
gazında yaşanan artışın ve küresel 
ısınmanın olumsuz etkilerine değin-
di. İklim değişikliğiyle mücadele ko-
nusunda yer aldığı çalışmalara dair 
tecrübelerini katılımcılarla paylaşan 
Baraçlı, belediyelerin bu konuda 
yürütecekleri çalışmaların önemine 
dikkat çekti.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Tür-
kiye Direktörü Rifat Ünal Sayman 
iki gün süren eğitim boyunca katı-
lımcılara sera gazı envanteri hazırla-
ma konusunda bilgi verdi. Sera gazı 
miktarının her geçen gün arttığını 
belirten Sayman, küresel ısınma ile 
buna bağlı oluşan iklim değişikliği 
sorununa dikkat çekti.

Raporlar Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığına Sunulacak

Bilgisayar yazılımı üzerinden uygu-
lamalı olarak gerçekleştirilen eğitim 
programının akabinde 30 büyük-
şehir belediyesine ait sera gazı en-
vanter raporlarının tamamlanarak 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığına sunulması planlanıyor.

TBB Genel Sekreteri Dr. 
Hayri Baraçlı açılışta 

yaptığı konuşmada sera 
gazında yaşanan artışın 

ve küresel ısınmanın 
olumsuz etkilerine 

değindi. 
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ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU

Türkiye Belediyeler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi 
iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 27-29 

Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri 
Sempozyumu’nun açılış töreni Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Bu yıl “Yerel Yönetimlerde Çocuk 
Kütüphaneleri” temasıyla yapılan 
sempozyumun açılış konuşmala-
rı TBB ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
Daire Başkanı Ahmet Aldemir ve 
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Asiye Kakırman Yıldız tarafından 
yapıldı.

Şahin: “Çocuklarımıza 
medeniyet kodlarımızı 
özümsetmemiz gerekiyor.”

Sempozyuma gösterilen ilgiden 
memnuniyetini dile getiren TBB 

ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, “Bu salon, 
çok özel bir salon. Bizi bir araya ge-
tiren şey kitap sevgisi, okuma mu-
habbeti, gelecek iddiamız, çocuk-
larımıza dair hedeflerimiz. Bugün 
ülkemin dört bir yanından çocuk 
kütüphaneleri için buraya gelmek 
ülkemizin geldiği noktayı gösteri-
yor.” dedi.

Gaziantep’in sanayi, gastronomi 
şehri olmasının yanında artık genç 
dostu, çocuk dostu, kadın dostu, 
aile dostu, şehir dostu, eğitim dos-
tu, spor dostu ve bilim dostu bir şe-
hir olma yolunda güçlü bir şekilde 
devam ettiğini kaydeden Şahin, bu 
hedeflere ulaşabilmek için kurumlar 

arası güçlü iş birlikleri kurulmasının 
önemine değindi.

Dünyadaki mevcut olumsuz durum-
ları değerlendiren Şahin eğitimin 
önemine dikkat çekerek, “Dünya 
nereye gidiyor? Canımız çok yanı-
yor. Dün Halep’in çocukları öldü, 
şu an Kiev’in çocukları ölüyor. Bir 
taraftan ateşi coğrafyanın içine al-
mamaya çalışıyoruz. Burayı güvenli 
liman yapmaya çalışıyoruz. Bir ta-
raftan bunu iyi yönetmeye, hakkın 
ve adaletin, mazlum ve mağdurun 
yanında durmaya çalışıyoruz. Bir 
taraftan geleceğimize dair Cum-
huriyetin ikinci yüzyılının hedefine 
ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu başar-
mak aslında çok kolay. Çocukla-

İller&Belediyeler 

HABER

46



rımıza adaleti, irfanı, hikmeti, me-
deniyet kodlarımızı, bize dair olan 
değerleri özümsetmemiz gerekiyor. 
Çocuklarımızı geleceğe bu şekilde 
hazırlasak korkmaya gerek yok. O 
yüzden Mehmet Akif ‘Korkma’ diye 
başlıyor. O yüzden korkaklar zafer 
anıtı dikemez. O yüzden medeniyet 
kodlarımız bize ‘oku’ diyor.” ifadele-
rini kullandı.

Gül: “Gaziantep’te kitaba 
erişimle ilgili hiçbir 
problemimiz kalmadı.”

Gaziantep’te hayata geçirilen eği-
timle ilgili projeleri anlatan Vali 
Davut Gül, “Okullarımızda ve kü-
tüphanelerimizde kitaba erişimle 
ilgili hiçbir problemimiz kalmadı. 
Çok sayıda ve türde kitaplarımız 
var. Kütüphanelerimiz çok zengin-
leşti. Her mahallede yürüme me-
safesinde ödünç kitap alabilecek 
durumdayız. Bunların daha çok 
okunması lazım.” diye konuştu. 
Vali Gül konuşmasını sempozyuma 
emeği geçenlere teşekkürlerini ilete-
rek noktaladı.

Aldemir: “Halk 
kütüphanelerinin üye sayısı 
5 milyonu geçti.”

Konuşmasına Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
selamını ileterek başlayan Kütüp-
haneler Daire Başkanı Ahmet Al-
demir, “Kütüphaneler yasa gereği 
Bakanlık uhdesinde yürütülen bir 
kamu hizmetidir. Fakat dünya öl-
çeğinde baktığımızda kütüphaneler 
yerel yönetimlerin uhdesindedir. 
Ülkemizdeki yerel yönetimler bu 
konulara çok uzak kaldılar.” dedi. 
Türkiye’de son yıllarda kültürel bir 
değişim ve dönüşüm olduğuna vur-
gu yapan Aydemir, yerel yönetim-
lerin altyapı çalışmalarını tamamla-
yarak kültür faaliyetlerine yoğunluk 
verdiğini aktardı. Aydemir ayrıca, 
2002 yılında halk kütüphanelerine 
üye sayısının 427 bin olduğunu, gü-

nümüzde ise bu sayının 5 milyonu 
geçtiğini sözlerine ekledi.

Yıldız: “Bu sempozyumun 
ana konusu ve odak noktası 
çocuklar.”

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Asiye Kakırman Yıldız, 2018 yılında 
başladıkları Çocuk Kütüphaneler 
Sempozyumu’nun üçüncüsünü Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde yapmanın gururunu 
yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri 
kullandı: “Şüphesiz bütün sempoz-
yumların çok önemli, bir emeğin 
ürünü ama çocuk kütüphaneleri bir 
başka. Çünkü bu sempozyum çok 
özel. Bu sempozyumun ana konusu 
ve odak noktası çocuklar. Pedagojik 
formasyon, çocuk gelişimi, okul ön-
cesi hatta çocuğa ulaşabilmek için 
sosyoloji, halkla ilişkiler gibi bütün 
sosyal bilimleri adeta içinde barın-
dıran çok güzel bir alan çocuk kü-
tüphaneciliği.”

Ulusal ve uluslararası akademis-
yenler, meslek uzmanları ve kütüp-
hanecileri bir araya getiren sem-
pozyum süresince kütüphanecilikle 
ilgili sunumlar gerçekleştirilecek ve 
standartların yükseltilmesi çalışma-
ları yapılacak. Etkinlik kapsamında 
ayrıca Gaziantep Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaptırılan kütüp-
hanelere de ziyaretler düzenlene-
cek.

Sempozyuma gösterilen 
ilgiden memnuniyetini 

dile getiren TBB ve 
Gaziantep Büyükşehir 

Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, “Bu salon, çok 

özel bir salon. Bizi 
bir araya getiren şey 
kitap sevgisi, okuma 

muhabbeti, gelecek 
iddiamız, çocuklarımıza 

dair hedeflerimiz. 
Bugün ülkemin 

dört bir yanından 
çocuk kütüphaneleri 

için buraya gelmek 
ülkemizin geldiği 

noktayı gösteriyor.” 
dedi.
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TBB MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye Belediyeler Birliği 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, 
Ankara’daki hizmet binasında düzenlendi. 17 Mayıs’ta düzenlenen toplantının 

açılış konuşmalarını TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü 

Karatepe ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı.
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TBB MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI

Şahin: “Zoru 
kolaylaştırmanın yolu bir 
araya daha çok gelmek.”

Başkan Şahin açılış konuşmasında 
kalkınmanın ve demokrasinin yerel-
de başladığına vurgu yaptı. Şahin, 
“Demokrasinin beşiği olan yerel 
kalkınma bugün Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en önemli mekanizmasıdır.” 
dedi. Zor bir dönemden geçildiğini 
söyleyen Şahin, “Zoru kolaylaş-
tırmanın yolu bir araya daha çok 
gelmek, ortak sorunlara ortak çö-
zümler üretmektir.” diyerek Meclis 
toplantısına katılan belediye baş-
kanları ve belediye meclis üyeleri-
ne teşekkür etti. Birlik çatısı altında 
bütün partilerin olduğunu söyleyen 
Şahin, bunun demokrasinin bir zen-
ginliği olduğunu vurguladı ve bu 
zenginliğin sorun çözmede kulla-
nıldığında büyük bir güç olduğunu 
belirtti.

Karatepe: “Bu çalışmalar 
derlenerek kitap haline 
getirildi.”

Prof.Dr. Şükrü Karatepe konuş-
masında Türkiye’de belediyeciliğin 
150 yıllık bir müessese olduğunu ve 
artık yerleşmiş bir anlayışın bulun-
duğunu söyledi. Belediyelerin şart-
lara çok çabuk uyum sağladığının 
altını çizen Karatepe, “Belediyele-
rimiz, özellikle pandemi döneminde 
dünyanın bütün şehirlerine örnek 
olacak kendilerine has hizmetler 
icat ettiler.” dedi ve bu çalışmaların 
derlenerek kitap haline getirildiğini, 
Cumhurbaşkanına da sunulduğu-
nu aktardı. Yeşil dönüşüm prog-
ramı ile birlikte enerji konularında 
uygulanması planlanan projelerde 
belediyelere de çok yükümlülük 
düştüğünü söyleyen Karatepe, sıfır 
atık projesiyle Türkiye’nin dünyaya 
örnek olduğunu ve birçok yabancı 
belediyenin bu sistemi öğrenmek 
için ülkemize geldiğinin altını çizdi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı yerel yönetim Politikaları Kurulu Başkan V.
Şükrü KARATEpE
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Bozdağ: “Belediye Meclisleri 
güçlendirildi.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise be-
lediyelerle ilgili bugüne kadar yapı-
lan yasal değişikliklerden bahsetti 
ve Belediye Meclislerinin güçlen-
dirildiğini belirtti. Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu ile de büyükşehir 
belediyelerinin daha güçlü ve kud-
retli bir yapıya kavuşturulduğunu 
vurgulayan Bozdağ, diğer il ve ilçe, 
belde belediye başkanlarının hu-
kuki anlamda görev ve yetkilerini 
artıran, onlara güvenen anlayışın 
2005’te yeni Belediye Kanunu ile 
yürürlüğe konulduğu dile getirdi.

Türkiye’de 2005 yılına kadar her-
hangi bir bakanlıkla, herhangi bir 
genel müdürlükle doğrudan yazışa-
mayan bir belediye başkanı profili 
olduğunu ifade eden Bakan Boz-
dağ, şöyle konuştu: “Bütçesinin ke-
sin hesabını onaylayamayan bir be-
lediye vardı. Meclis kararı, makam 
ya da vali onaylamazsa yürürlüğe 

giremeyen bir belediyecilik vardı. 
Halk sizi seçse kıymeti ne, seçmese 
kıymeti ne? Sonuçta yine merkezi 
hükümetin temsilcileri ne derse o 
oluyor. Onlar onay verirse yol alı-
yorsunuz, onlar onay vermezse yol 
alamıyorsunuz. O nedenle yerel yö-
netimleri güçlendiren, onlara yeni 
yetkiler, görevler, haklar, demok-
ratikleşme ve seçildikleri halkın ira-
desini en üst düzeyde temsil etme 
noktasında güvenen yasal düzenle-
meleri bir bir hayata geçirdik.” Açılış 
konuşmalarının ardından TBB’nin 
düzenlendiği Gıdanı Koru, Yeşil Şe-
hirler ve Çocuk Dostu Şehirler Fikir 
ve Proje yarışmalarında ödül alan 
belediyelere ödülleri takdim edildi. 
Ödül töreni sonrası TBB Genel Sek-
reter V. Halil İbrahim Azak 2021 yılı 
Faaliyet Raporu hakkında Meclise 
bilgi aktardı ve Meclis gündemine 
geçildi. Gündemdeki konular görü-
şülerek karara bağlandı. Son olarak 
yapılan seçimle birlikte mevcut Bir-
lik encümeni yeniden seçildi.

Adalet Bakanı
Bekir BOzDAğ

 Büyükşehir 
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Kartal Belediye Başkanı
Gökhan YÜKSEl

TRAFİK EĞİTİM PARKI

Kartal Belediyesinin okul öncesi ve okul çağındaki çocukların erken yaşta trafik 
eğitimi alabilmesi amacıyla önemli projelerden biri olarak yapımını tamamladığı 

Trafik Eğitim Parkında, ilk eğitimler verilmeye başlandı. 

Kartal Belediyesinin okul öncesi 
ve okul çağındaki çocukların trafik 
kurallarını öğrenmeleri ve bilinçli 
bireyler olarak yetişmeleri amacı ile 
Yalı Mahallesi’nde hayata geçirdiği 
bin metrekare büyüklüğündeki Tra-
fik Eğitim Parkı, eğitimlerine başla-

dı. Teorik ve pratik olmak üzere iki 
şekilde verilen 60 dakikalık eğitim-
lerin 30 dakikası, slayt ve videolu 
teorik ders anlatımı şeklinde des-
teklenirken, 30 dakikası da pratik 
eğitimleri kapsıyor. 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel de ilk eğitimlerin verilme-
ye başlandığı Trafik Eğitim Parkı’nı 
ziyaret ederek kreşli öğrencilerle 
bir araya geldi. Ziyarette Başkan 
Yardımcıları; İmam Aydın ve Ali 
Apaydın da Başkan Yüksel’e eşlik 
etti.  Başkan Yüksel, uzman eğitme-
nin; trafik kurallarına uygun olarak 
durma, duraklama ve park etme 
yöntemlerini, uygulanması gereken 
manevra kurallarını, emniyet keme-
rinin önemini, trafik levhalarının ve 
yol işaretlerinin anlamları ile trafik 
ışıklarında sürücü ve yaya olarak 
davranış metotlarının neler olduğu-
nu anlattığı dersi, minik öğrencilerle 
birlikte takip etti. Öğrencilerle soh-
bet eden ve trafik ile alakalı kendi 
tecrübelerini paylaşan Yüksel’e ço-
cuklar da büyük ilgi gösterdi.
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BELEDİYELERDE SOSYAL DENGE 
SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Özellikle Sayıştay kararları bağlamında sosyal denge tazminatı (SDT) ile ilgili 
belediyelerde yaşanan farklı uygulamalara ve tereddütlere ilişkin açıklamalar bu 

makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Dr. ahmet kazan
Genel Sekreter Yardımcısı/TBB

İller&Belediyeler 

MAKALE

52



Bilindiği üzere belediyeler ve bağ-
lı kuruluşları ile il özel idarelerinin 
kadro ve pozisyonlarında istihdam 
edilen kamu görevlilerine sosyal 
denge sözleşmesi (SDS) tazmina-
tı ödenebileceği 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin Ek 
15’inci maddesi, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu’nun 32’nci mad-
desi ile Kamu görevlilerinin gene-
line yönelik mali ve sosyal haklara 
ilişkin toplu sözleşmeler ile düzen-
lenmiştir. Belli koşullara bağlı ola-
rak yapılan bu ödemenin gerçek-
leştirilmesi noktasında belediyeler 
arasında farklı uygulamalar görül-
mekte ve bazı tereddütlü hususların 
oluştuğu gözlemlenmektedir.

Özellikle Sayıştay kararları bağla-
mında sosyal denge tazminatı (SDT) 
ile ilgili belediyelerde yaşanan farklı 
uygulamalara ve tereddütlere ilişkin 
açıklamalar bu makalenin konusu-
nu oluşturmaktadır.

Sosyal Denge Sözleşmesi 
Yapmada Mali Yeterlilik

4688 sayılı Kanun’un 32’nci mad-
desine göre tüm belediyelerin istis-
nasız bir şekilde SDS yapmasının 
imkânı bulunmamaktadır. Söz ko-
nusu maddeye göre ilgili beledi-
yenin, vadesi geçmiş vergi, sosyal 
güvenlik primi ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığına olan borç toplamının 
gerçekleşen en son yıl bütçe gelir-
lerinin yüzde onunu aşması, öde-
me süresi geçtiği halde ödenmemiş 
aylık ve ücret borcunun bulunması 
veya gerçekleşen en son yıla iliş-
kin toplam personel giderinin, ger-
çekleşen en son yıl bütçe gelirleri-

nin belediyelerde yüzde otuzunu1  
aşması hallerinde SDS yapması 
mümkün gözükmemektedir. Ayrıca, 
sözleşmenin yapılmasından sonra 
bahsi geçen koşulların oluşması du-
rumunda mevcut sözleşmenin ken-
diliğinden hükümsüz kalacağı ilgili 
32’nci maddede ifade edilmiştir. Bu 
maddede belirtilen koşulları detay-
landırmada yarar bulunmaktadır. 

Maddeye göre birinci koşul, SDS 
imzalayacak belediyenin vadesi 
geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına 
olan borç toplamının gerçekleşen 
en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 
onunu aşmamasıdır. Burada beledi-
yenin bazı kamu kurumlarına olan 
borçlarına vurgu yapılmış, bunun 
dışındaki borçlara örneğin beledi-
yenin İLBANK’a veya ticari banka-
lara olan borçları değerlendirmeye 
alınmamıştır. Dikkat edilmesi gere-
ken bir diğer husus, belirtilen borç-
ların vadesinin geçmiş olmaması 
ve bu borç toplamının belediyenin 
gerçekleşen en son yıl bütçe gelir-
lerinin yüzde onunu aşmamasıdır. 
Diğer bir deyişle, ilgili belediyenin 
vadesi geçmemiş vergi, sosyal gü-
venlik primi ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığına olan borçlarının yanın-
da vadesi geçmiş olsa dahi bunların 
dışındaki diğer borçları hesaplama-
da dikkate alınmayacaktır.

Bu noktada belediyelerin vergi ve 
sigorta primi borçları yapılandır-
ma kanunları ile yeniden yapılan-
dırıldığında, bu borçların yukarıda 
belirtildiği üzere vadesinin geçmiş 
olarak nitelendirilip nitelendirilme-
diği hususunda izaha gerek olabilir. 
Bilindiği üzere yakın zamanda vergi 

ile SGK prim borçları ve idari para 
cezaları gibi kamusal alacaklar ile 
bunlara bağlı fer’i alacaklar yeniden 
yapılandırılmış, bu bağlamda son 
olarak 2021 yılında 7326 sayılı Ka-
nun2  yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde 
belediyelerin vergi ve sigorta primi 
borçlarının yapılandırılması halinde 
yeni bir hukuki durumun oluşacağı 
ve bahsi geçen borcun niteliği deği-
şeceğinden borcun artık vadesi geç-
miş borç yapısından çıkarak vadesi 
gelmemiş borç şeklinde değerlendi-
rileceği düşünülmektedir. Nitekim 
konuyla ilgili Danıştay Kararların-
da3  yapılandırma kanunları ile ver-
gi borçlarının nitelik değiştirip yeni 
bir borç haline geldiği hükme bağ-
lanmıştır. Sonuç olarak, belediyele-
rin vergi ve sigorta primi borçlarının 

1Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu 
Sözleşme’nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 4’üncü maddesine göre bu oran belediyelerde yüzde 35 olarak belirlen-
miştir.
2Kamu alacaklarının yapılandırması ile ilgili olarak 7326 sayılı Kanun’dan önce 2003 yılında 4811 sayılı Kanun, 2011 yılında 6111 sayılı Ka-
nun, 2014 yılında 6552 sayılı Kanun, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında 7020 sayılı Kanun, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun ve 2020 
yılında 7256 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.
3Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 04.06.2020 tarih ve E:2016/17479, K:2019/1839 sayılı Kararı, Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 19.12.2019 tarih ve 
E:2016/1433, K:2019/7297 sayılı Kararı
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Belediyeler açısından ilgili madde-
deki son koşul gerçekleşen en son 
yıla ilişkin toplam personel gide-
rinin, gerçekleşen en son yıl bütçe 
gelirlerinin yüzde otuz beşini aş-
mamasıdır. Belirtilen personel gi-
derinin hesaplanmasında bütçenin 
ekonomik sınıflandırmasının “01 
Personel giderleri” içerisinde yer 
alan memur, sözleşmeli personel, 
işçiler, geçici işçilere yapılan öde-
meler dikkate alınırken, “02 Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri” dikkate alınmayacaktır. 
Bunun yanında belediye şirketlerin-
de çalışan personele yapılan öde-
meler de yine personel giderlerinin 
hesabında değerlendirilemeyecek-
tir. Burada yapılan hesaplamalar 
belediyeler açısından 5393 sayılı 
Kanun’un 49’uncu maddesinde be-

yapılandırma kanunları ile yeniden 
yapılandırılması durumunda yapı-
landırılan kısmının vadesi geçmiş 
borç kapsamında değerlendirilme-
mesi ve yukarıda ifade edilen 32’nci 
madde kapsamında yapılacak he-
saplamaların yeni duruma göre ya-
pılması gerekmektedir.

Bahsi geçen 4688 sayılı Kanun’un 
32’nci maddesindeki bir diğer ko-
şul, belediyenin ödeme süresi geç-
tiği halde ödenmemiş aylık ve ücret 
borcunun bulunmamasıdır. Belir-
tilen aylık ve ücret borcu, memur, 
sözleşmeli ve işçi olarak istihdam 
edilen personelin aylık ve ücretleri 
ile ilgili olup, belediye iştiraklerinde 
çalıştırılan personeli kapsamamak-
tadır. Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığının gö-

rüşünde4  personel çalıştırılmasına 
ilişkin hizmet alımı suretiyle yapılan 
giderlerin ekonomik sınıflandırma-
nın “01-Personel Giderleri” kapsa-
mında değerlendirilmesinin müm-
kün olmadığı, bu amaçla yapılan 
ödemelerin türüne göre “03.5.1.08 
Temizlik Hizmet Alım Giderleri”, 
“03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti 
Alım Giderleri” ve “03.5.9.90 Di-
ğer Hizmet Alımları” bütçe tertip-
lerinden giderleştirilmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, be-
lediyenin herhangi bir nedenle me-
mur, sözleşmeli ve işçilerin aylık ve 
ücretlerini ödeyememesi durumun-
da SDS yapamayacağı veya yapsa 
dahi belirtilen durumun gerçekleş-
mesi halinde mevcut sözleşmenin 
kendiliğinden hükümsüz kalacağı 
değerlendirilmektedir.

4Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 08.12.2021 tarihli ve E-14399437-622.02-2105226 sayılı görüşü
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lirtilen personel giderinin hesaplan-
ması ile ilgili tereddütlere yol açabi-
lir. Ancak uygulamada gerek 5393 
sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi 
gerekse de 4688 sayılı Kanun’un 
32’nci maddesi farklılıklar göster-
mektedir. 49’uncu madde uygu-
laması5  belediyelerde personel 
alımına ilişkin olarak düzenlenmiş-
ken, 32’nci madde uygulaması SDS 
yapılmasına ilişkin bir özellik taşı-
maktadır. Dolayısıyla söz konusu iki 
madde birbirinden farklı hususları 
düzenlendiğinden, SDS imzalama-
yı planlayan belediyeler için 49’ncu 
madde hükümleri değil, 32’nci 
madde hükümleri değerlendirmeye 
esas olacaktır. Bu noktada dikkat 
edilecek bir diğer husus SDS imza-
lanmasında personel giderinin he-
sabında 49’uncu madde uygulama-
sından farklı olarak en son yıl bütçe 
gelirlerinin yeniden değerlendirme 
oranında artırılmadan doğrudan 
hesaplamaya dâhil edileceğidir. 

Bahsi geçen 32’nci madde kap-
samında açıklığa kavuşturulması 
gereken bir diğer husus, sözleşme-
nin yapılmasından sonra yukarı-
da belirtilen koşulların oluşması 
durumunda mevcut sözleşmenin 
kendiliğinden hükümsüz kalacağı 
ile ilgilidir. Buna göre 32’nci mad-
dede belirtilen hususlardan birinin 
veya bir kaçının varlığı halinde SDS 
hükümsüz kalacaktır. Buradaki hü-
kümsüz kalma ifadesinin 6098 sa-
yılı Türk Borçlar Kanunu’nun 27’nci 
maddesi kapsamında değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Belirtilen 
maddeye göre kanunun emredici 
hükümlerine, ahlaka, kamu düzeni-
ne, kişilik haklarına aykırı veya ko-
nusu imkânsız olan sözleşmeler ke-

sin olarak hükümsüzdür. Böyle bir 
durumda imzalanmış olan SDS’nin 
ileriye etkili bir şekilde geçersiz ola-
cağı ve 4688 sayılı Kanun’un 32’nci 
maddesinde belirtilen koşulların 
tekrar sağlanmış olması halinde bile 
yürürlüğe giremeyeceği düşünül-
mektedir. Dolayısıyla SDS imzalan-
ması için gerekli koşulların oluşması 
durumunda ilgili belediyenin uygun 
olması halinde prosedürleri en baş-
tan işleterek yeni bir sözleşme yap-
masının gerektiği değerlendirilmek-
tedir.  

Tüm bunlarla birlikte 7417 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un6  Geçici 
1’inci maddesi ile getirilen düzenle-
meyi belirtmekte yarar bulunmakta-
dır. Şöyle ki, maddede konusu suç 
teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir 
yargı kararına müstenit olmamak 
kaydıyla, maddenin yürürlük tarihi-
ne (5 Temmuz 2022) kadar perso-
neline 4688 sayılı Kanun’un 32’nci 
maddesinin üçüncü fıkrası hüküm-
lerine aykırı olarak sosyal denge 
tazminatı (SDT) verdiği tespit edilen 
belediyeler, büyükşehir belediyeleri 
ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve gö-
revli personeli hakkında idari veya 
mali yargılama ve takibat yapılama-
yacağı, başlamış olanların ise işlem-
den kaldırılacağı düzenlenmiştir. 

Sosyal Denge Sözleşmesi 
Tazminatından Yararlanacak 
Personel

4688 sayılı Kanun’un 2’nci mad-
desine göre Kanun kapsamında 
belediyeler ile bunlara bağlı kuru-

luşlarda işçi statüsü dışında çalışan 
kamu görevlileri bulunmaktadır. 
Buradan hareketle belediyeler ile 
bağlı idarelerinde çalışan işçiler dı-
şındaki memur ve sözleşmeli perso-
nele SDS tazminatı ödenebilecektir. 
Ancak belediyelerin memur ve söz-
leşmeli dışındaki diğer görevlileri 
durumunda olan belediye başkanı, 
meclis üyeleri arasından görevlen-
dirilen başkan yardımcıları ile baş-
kan vekilleri açısından tartışmalı bir 
durum ortaya çıkmaktadır. 

Belediye başkanları, 5393 sayılı 
Kanun’un 39’uncu maddesine göre 
görevleri karşılığında aylık ödenek 
almaktadırlar. Bunun yanında aynı 
maddenin son fıkrası gereğince 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu 
uyarınca Devlet memurları ile bak-
makla yükümlü bulundukları için 

509.04.2018 tarihli ve 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların 
Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 
ile idarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki 
yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerle-
me oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır.
601.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.3Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 04.06.2020 tarih ve E:2016/17479, 
K:2019/1839 sayılı Kararı, Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 19.12.2019 tarih ve E:2016/1433, K:2019/7297 sayılı Kararı
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ihdası öngörüldüğü, böylelikle bele-
diyelere norm kadro ile öngörülen 
sayının üzerinde başkan yardımcısı 
görevlendirebilmeleri için imkân ta-
nındığı anlaşılmaktadır. Ancak bu 
kişilere SDT ödenmesi hususunda 
farklı bir uygulama ortaya çıkmak-
tadır. Şöyle ki, memurlar arasından 
görevlendirilen belediye başkan 
yardımcıları SDT alabilirken, meclis 
üyeleri arasından görevlendirilen 
başkan yardımcılarına söz konu-
su tazminat ödenememektedir. Bu 
noktada Sayıştay Dairelerince mec-
lis üyeleri arasından görevlendirilen 
başkan yardımcılarına SDS tazmi-
natı ödenebileceğine dair kararlar8  
mevcut olsa da ödenemeyeceğine 
dair kararlar9  da bulunmaktadır. 
Nihai olarak Sayıştay Temyiz Kuru-
lu Kararında10  meclis üyesi iken be-
lediye başkan yardımcısı olarak ata-
nanlara belediye başkanına verilen 
ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere 
belediye meclisi tarafından belirle-
nen aylık ödenek verildiği, bunun 
haricinde meclis üyesi başkan yar-
dımcılarına ödeme yapılabilece-
ğine dair bir hüküm bulunmadığı; 
bu şekilde görevlendirilen belediye 
başkan yardımcılarının belediye 
başkan yardımcısı kadrosunda is-
tihdam edilmemeleri nedeniyle 375 
sayılı KHK’nın Ek 15’inci maddesi 
uyarınca SDT ödenebilecek olan 
kamu görevlileri (memurlar ile söz-
leşmeli personel) olarak nitelendi-
rilemeyeceği ve 4688 sayılı Kanun 
kapsamında kamu görevlisi olarak 
değerlendirilemeyeceği; dolayısıyla 
kendilerine SDT ödenemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, bahsi geçen Karar’a göre 
SDT belediyede kadro ve pozis-
yonlarında istihdam edilen kamu 
görevlilerine ödenebilecek, meclis 

uygulanan sosyal hak ve yardımlar, 
aynı esas ve usullere göre belediye 
başkanları ile bakmakla yükümlü 
bulundukları için de uygulanır. So-
nuçta belediye başkanlarına aylık 
ödenek ile beraber aile yardımı, do-
ğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi 
yardımı, yiyecek yardımı gibi sosyal 
hak ve yardımlar ödenir. Görülece-
ği üzere belediye başkanları konum 
itibariyle memur veya sözleşmeli 
personelden farklı statüde bulun-
duklarından ve gerek 375 sayılı 
KHK gerekse de 4688 sayılı Kanun 
kapsamında yalnızca memur ve 
sözleşmeli personel bulunduğun-
dan belediye başkanlarına SDT 
ödenemeyeceği değerlendirilmek-
tedir. Konu ile ilgili Sayıştay Karar-
larında7  özetle 375 Sayılı KHK’nın 
Ek 15’inci maddesine göre, sosyal 
denge tazminatının Belediyelerin 
kadro ve pozisyonlarında istihdam 
edilen kamu görevlilerine ödenece-
ği, her ne kadar belediye başkanı 
kamu görevi yürütüyor olsa da, be-

lediyenin kadro ve pozisyonlarında 
istihdamı söz konusu olmadığı dola-
yısıyla belediye başkanına ödenen 
söz konusu tazminatın kamu zararı 
oluşturduğu hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere büyükşehir dışında-
ki il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde 
belediyelerinde norm kadroya bağlı 
olarak memur statüsünde çalışan 
belediye başkan yardımcılarının 
yanında 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu’nun 49’uncu maddesine göre 
norm kadrosunda belediye başkan 
yardımcısı bulunan belediyelerde 
norm kadro sayısına bağlı kalın-
maksızın belediyenin nüfusuna göre 
belli sayıda belediye meclis üyeleri 
arasından belediye başkan yardım-
cısı görevlendirilebilir. 5393 sayı-
lı Kanun’un yukarıda bahsedilen 
49’uncu maddesi uyarınca; meclis 
üyeleri arasından görevlendirile-
cek başkan yardımcıları için norm 
kadro sayısına bağlı kalınmamakla 
birlikte nüfusa göre azami bir kadro 

7Sayıştay 4. Dairesinin 26.04.2022 tarihli 285 No’lu Kararı, Sayıştay 5. Dairesinin 08.11.2018 tarihli 321 No’lu Kararı. 
8Sayıştay 6. Dairesinin 18.02.2014 tarih ve 64 No’lu Kararı
9Sayıştay 3. Dairesinin 14.10.2021 tarih ve 387 No’lu Kararı
10Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.01.2020 tarih ve 47152 No’lu Kararıı

İller&Belediyeler 

MAKALE

56



üyeleri arasından görevlendirilen 
başkan yardımcılarına ödeneme-
yecek ve bu şekilde görevlendiri-
lenlere ödeme yapılabileceğine dair 
sözleşmeye konulan hükümler ise 
geçersiz sayılacaktır.

Bunun yanında yine farklı bir durum 
başkan vekilleri açısından da ortaya 
çıkmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu’nun 17’nci mad-
desi ile 5393 sayılı Kanun’un 40’ıncı 
maddesine göre belediyelerde baş-
kanın izin, hastalık veya başka bir 
sebeple görev başında bulunmadığı 
hâllerde, bu süre içinde kendisine 
vekâlet etmek üzere, belediye mec-
lisi üyeleri arasından birisi başkan 
vekili olarak görevlendirilmekte ve 
bu kişilere, görev süresince başkana 
ödenen aylık brüt ödeneğin gün he-
sabı üzerinden ödenek verilmekte-
dir. Dolayısıyla belediye başkanları 
için mevcut durum başkan vekilleri 
için de geçerli olduğundan kendile-
rine SDS tazminatının ödenemeye-
ceği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca gerek başka kurumlardan 
belediyelere geçici görevlendiri-
len gerekse belediyelerden başka 
kurumlara geçici görevlendirilen 
personelin durumu da SDT uygula-
masında tereddütlere neden olmak-
tadır. Bilindiği üzere, 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nun Ek 8’inci, 
375 sayılı KHK’nın Ek 25’inci, 5393 
sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi 
gibi kurumlar arası geçici görevlen-
dirmeyi düzenleyen farklı mevzuat 
bulunmaktadır. Kamu kurumları bu 
kapsamda başka kurumlardan ge-
çici olarak personel görevlendirebil-
mektedir. Konu belediyeler ve bağlı 
kuruluşları ile bunların kurdukları 
birlikler açısından değerlendirildi-
ğinde, bu kurumlar yalnızca 375 
sayılı KHK’nın Ek 25’inci maddesi 
kapsamında yayımlanan Kurumlar 

Arası Geçici Görevlendirme Yönet-
meliği’nin11  1’inci maddesine ekle-
nen (d) fıkrası12  çerçevesinde bahsi 
geçen Ek 25’inci madde kapsamın-
da geçici görevlendirme yapama-
maktadırlar. Ancak belediyeler-
den başka kamu kurumlarına ilgili 
madde kapsamında, geçici olarak    
personel görevlendirilebilmektedir. 
Ayrıca belediyeler, geçici görevlen-
dirmeyi düzenleyen diğer mevzuat 
kapsamında geçici görevlendirme 
yapabilmekte ve ayrıca kendi per-
sonelini geçici olarak görevlendire-
bilmektedir.

Bu şekilde belediyelerden başka 
kurumlara görevlendirilen perso-
nel açısından değerlendirildiğinde, 
görevlendirilen personel mali ve 
sosyal hak ve yardımlarını kendi 
kurumlarından aldıklarından, ken-
dilerine SDT ödenmesinde her-

hangi bir sorun bulunmamaktadır. 
Ancak ilgili ödemenin yapılabilmesi 
için gerekli şart, imzalanan sözleş-
mede fiilen çalışma zorunluluğunun 
bulunmamasıdır. Diğer bir deyişle 
SDS’de fiilen çalışma zorunlulu-
ğu bulunmaması durumunda bu 
kişilere kadrolarının bulunduğu 
belediyelerce SDT ödemesinin ya-
pılabileceği, ancak fiilen çalışma zo-
runluluğunun bulunduğu sözleşme-
lerde ise tazminatın ödenemeyeceği 
düşünülmektedir. 

Konu başka kurumlardan belediye-
lere geçici görevlendirilen personel 
açısından değerlendirildiğinde, bu 
durumda geçici görevlendirmeyi 
düzenleyen mevzuata bakmak-
ta yarar bulunmaktadır. Yukarıda 
da ifade edildiği üzere 375 sayılı 
KHK’nın Ek 25’inci maddesi ve Ku-
rumlar Arası Geçici Görevlendirme 

1103.05.2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
1229.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2180/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenmiştir.
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bulunmadığı, dolayısıyla beledi-
yede geçici görevli olarak çalışan 
personelin belediyenin kadro ve 
pozisyonunda istihdam edilmemesi 
nedeniyle SDT ödemesinden yarar-
landırılmasının mümkün olmadığı 
hükme bağlanmıştır. Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 
görüşünde14  “… diğer kurumlardan 
gerek geçici olarak gerekse de ve-
kalet yoluyla görevlendirilenlerin, 
Belediyenizde istihdam edilen per-
sonelin yararlandığı sosyal denge 
tazminatından yararlanamayacağı” 
belirtilmiştir. Mülga Devlet Personel 
Başkanlığının 2547 sayılı Kanun’un 
38’inci maddesi kapsamında gö-
revlendirilenler ile ilgili görüşünde15  
bu kişilere 2547 sayılı Kanun’un 
38’inci maddesinin son fıkrası hük-
mü uyarınca verilen ödeme dışında 

Yönetmeliği kapsamında beledi-
yeler görevlendirme yapamamak-
tadır. Ancak söz konusu Ek 25’inci 
maddede kanunlarda yer alan ge-
çici görevlendirmeye ilişkin hüküm-
lerin saklı olduğu ifade edilmiştir. 
Bu doğrultuda belediyeler örneğin 
5393 sayılı Kanun’un 49’uncu mad-
desine göre geçici olarak personel 
görevlendirebilirler. Aynı madde 
gereğince bu kişiler görevlendiril-
dikleri süre zarfındaki, görevlendi-
rildikleri kadroya ait her türlü malî 
hakları ile kurumları tarafından 
karşılanması gereken sosyal güven-
lik ve benzeri diğer hakları belediye 
tarafından ödeneceğinden, kendi-
lerine SDT ödenmesinde bir engel 
bulunmamaktadır.  

Diğer geçici görevlendirme mev-
zuatı kapsamında belediyelere ge-
çici görevlendirilen personele SDT 
ödemesi yapılıp yapılamayacağı 
hususunda 375 sayılı KHK’nın Ek 
5’inci maddesinde belirtilen du-
ruma açıklık getirilmesinde yarar 
bulunmaktadır. Madde metninde 
657 sayılı Kanun’un Ek 8’inci mad-

desi ile 2547 sayılı Kanun’un 38’inci 
maddesine göre görevlendirilenler 
hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer 
kurumlarda vekâleten veya geçi-
ci olarak görevlendirilen ve kadro 
aylıklarını kendi kurum veya ku-
ruluşlarından alan memurlar veya 
kamu görevlileri, vekâleten veya 
geçici olarak görev yaptıkları kurum 
personelinin yararlandığı ve ilgili 
mevzuatında söz konusu personele 
de ödenebileceği belirtilen her tür-
lü tazminat, fazla çalışma ücreti ve 
diğer ödemelerden yararlanamaya-
cakları belirtilmiştir. Buna göre geçi-
ci görevlendirmeyi düzenleyen 657 
sayılı Kanun’un Ek 8’inci maddesine 
göre görevlendirilen memurların ve 
2547 sayılı Kanun’un 38’inci mad-
desine göre üniversitelerden be-
lediyelere görevlendirilen öğretim 
elemanlarının bahsi geçen Ek 5’inci 
maddede istisna tutulması nedeniy-
le SDS tazminatından yararlandırı-
labileceği düşünülmekle beraber ge-
rek Sayıştay Kararında gerekse ilgili 
kurumların görüşlerinde bu şekilde 
görevlendirilenlere SDS tazminatı-
nın ödenemeyeceği belirtilmiştir. 

Nitekim, Sayıştay Kararında13  657 
sayılı Kanun’un Ek 8’inci maddesi-
ne göre kurumlar arası geçici süreli 
görevlendirme usulüyle görevlendi-
rilen personelin, geçici görev yaptık-
ları kurum personelinin yararlandığı 
her türlü tazminat, fazla çalışma üc-
reti ve diğer ödemelerden faydala-
nabilmeleri için, bu ödemelerin dü-
zenlendiği mevzuatında, söz konusu 
geçici görevli personelin de bu öde-
melerden yararlanabileceğine dair 
bir düzenleme bulunmasına bağlı 
olduğu, SDT ödemesinin düzenlen-
diği 375 sayılı KHK’nın Ek 15’inci 
maddesinde bu ödemenin yapıla-
bileceği şeklinde bir düzenlenme 

13Sayıştay 5. Dairesinin 15.03.2018 tarihli ve 298 No’lu Kararı
14Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.08.2022 tarihli ve E-53773008-622.02-4223755 sayılı görüşü
15Devlet Personel Başkanlığının 23.01.2015 tarihli ve 543 sayılı görüşü

Belediyelere vekâleten 
görevlendirilenler 

açısından bir tereddüt 
bulunmamakta, örneğin 

657 sayılı Kanun’un 
86’ncı maddesi 

kapsamında kurum 
dışından vekâleten 

görevlendirilen kişiler, 
375 sayılı KHK’nın Ek 5 

inci maddesinde istisna 
tutulmadıklarından 

kendilerine SDT 
ödemesinin 

yapılamayacağı 
değerlendirilmektedir.

Kamu personeline 
yapılan ödemelerden 
vergi ve sosyal güvenlik 
primi kesintileri 
yapılmaktadır. Yapılan 
bu kesintilerin 
oranları ve kapsamı 
ilgili mevzuatında 
belirlenmiştir. 
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başkaca bir ödeme yapılmasının 
mümkün olmadığı dolayısıyla ken-
dilerine SDT ödemesinin yapılama-
yacağı değerlendirilmiştir. 

Her ne kadar yukarıda belirtilen 
karar ve görüşlerde 657 sayılı Ka-
nun’un Ek 8’inci maddesi ile 2547 
sayılı Kanun’un 38’inci maddesi 
kapsamında belediyelere görevlen-
dirilen kişilere SDS tazminatının 
ödenemeyeceği belirtilmiş olsa da 
yukarıda da ifade edildiği üzere 
bahsi geçen Karar ve görüşlerde 
375 sayılı KHK’nın Ek 5’inci mad-
desinde getirilen istisnanın göz ardı 
edildiği dolayısıyla kanaatimizce 
bu şekilde görevlendirilenlere SDT 
ödemesinin yapılabileceği, ancak 
yine de bu kişilere ödeme yapmak 
için kesinleşmiş yargı kararlarının 
beklenmesinin uygun olacağı dü-
şünülmektedir. Belediyelere vekâle-
ten görevlendirilenler açısından bir 
tereddüt bulunmamakta, örneğin 
657 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesi 
kapsamında kurum dışından vekâ-
leten görevlendirilen kişiler, 375 sa-
yılı KHK’nın Ek 5’inci maddesinde 
istisna tutulmadıklarından kendile-
rine SDT ödemesinin yapılamaya-
cağı değerlendirilmektedir.

Tavan Uygulaması

Bilindiği üzere SDS tazminatının 
ödenebilecek aylık tutarı, 4688 
sayılı Kanun’a göre yapılan toplu 
sözleşmede belirlenen tavan tutarı 
geçmeyecek şekilde belirlenir. Buna 
göre 2021 yılı sonuna kadar Kamu 
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 
Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin Toplu Sözleşmenin 
Yerel Yönetim Hizmet Koluna İliş-
kin Kısmının 1’inci maddesi ile en 
yüksek devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dâhil) yüzde 100’ü olarak 

uygulanan tavan tutar 2022-2023 
yıllarını kapsayan (6. dönem) top-
lu sözleşme ile yüzde 120 olarak 
uygulanmaya başlamıştır. Buna 
göre bir kamu personeline ödene-
cek SDS tazminatının tavan tutarı 
aylık (2022 Temmuz ayı itibariyle) 
9500x0,333603x%120=3.803,07 
TL olacaktır. 

Ancak uygulamada belirtilen tavan 
ücretten fazla kamu personeline 
ödeme yapıldığı Sayıştay Kararla-
rına yansımış ve ilgili kararlarda16  
özetle sözleşmede öngörülebilecek 
en yüksek tutarın, belirlenen tavan 
tutar (en yüksek Devlet memuru 
aylığının ek gösterge dahil) kadar 
olabileceği ve bu tutarı aşan kısmı-
nın kamu zararı oluşturduğu hük-
me bağlanmıştır. Ancak SDS’de en 
yüksek devlet memuru aylığının 
sözleşme ile belirlenen oranına ek 
olarak ikramiye, eğitim yardımı, 
bayram yardım vb. adlarla kamu 
personeline ödemeler yapılmakta-
dır. Sayıştay kararlarında17  söz ko-

nusu ödemelerin 12’ye bölünmesi 
suretiyle hesap edilmiş tutarların 
tavanı aşmasının mümkün olmadı-
ğı belirtilmiş ve toplu sözleşmedeki 
tavan tutarları aşan kısmın kamu 
zararı oluşturduğu hükme bağlan-
mıştır. Her ne kadar tavan tutar 
uygulamasının Anayasa ve ulusla-
rarası sözleşmelere aykırı olduğu 
iddia edilse de ilgili Sayıştay kara-
rında özetle 4688 sayılı Kanun’la 
sosyal denge ödemelerine getirilen 
tavan tutar düzenlemesinin sınırının 
Anayasanın 65’inci madde hükmü 
olduğu ve Kanunla getirilen bu sı-
nırın kaynağını Anayasa’dan aldı-
ğı; usulüne göre uygulamaya ko-
nulmuş uluslararası sözleşmelerin 
kanun hükmünde olmakla birlikte, 
Anayasa hükümlerinin kanunların 
ve uluslararası sözleşmelerin üze-
rinde olduğu ifade edilerek sosyal 
denge ödemelerine tavan tutarın 
üzerinde bir ödeme yapılamayacağı 
belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kanun ile 
belirtilen tavan tutardan fazla öde-

16Sayıştay Temyiz Kurulunun 15.09.2021 tarihli ve 50151 Tutanak No’lu Kararı, Sayıştay Temyiz Kurulunun 23.06.2021 tarihli ve 49752 
Tutanak No’lu Kararı, Sayıştay Temyiz Kurulunun 28.04.2021 tarihli ve 49563 Tutanak No’lu Kararı.
17Sayıştay Temyiz Kurulunun 09.06.2021 tarihli ve 49694 Tutanak No’lu Kararı.

İller&Belediyeler 

MAKALE

59



Belirtilen bu kazançlar arasında 
SDS tazminatı sayılmadığından 
bahsi geçen tarihten sonra memu-
riyete giren kişilerden de sosyal gü-
venlik prim kesintisi yapılmamak-
tadır. Özetle belediyelerde memur 
statüsünde çalışan tüm personele 
yapılan SDS tazminatı ödemesin-
den sosyal güvenlik prim kesintisi 
yapılmayacaktır.

Belediyelerde sözleşmeli statüde 
çalışan kamu personeli açısından 
değerlendirildiğinde ise bu kişiler 
5510 sayılı Kanun’un 4’üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sözleşmeli personel 
statüsünde kabul edilmekte ve ilgili 
maddede bu kişilerin sigorta primi-
ne tabi tutulmayacak kazançları sı-
ralanmakta, diğer tüm kazançların 
sigorta primine tabi tutulacağı ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla, sözleşme-
li personele yapılan SDT ödemele-
rinden sosyal güvenlik primi kesin-
tisinin yapılması gerekmektedir. Söz 
konusu durum Sayıştay Kararların-
da18  da belirtilmiş ve sözleşmeli 
personele ödenen SDT ödemele-
rinden sosyal güvenlik primi kesin-
tilerinin yapılmaması kamu zararı 
olarak hükme bağlanmıştır. 

Sonuç ve Değerlendirme

Belediyelerde SDT ile ilgili tered-
dütlü hususlar makalemize konu 
edilmiş ve Sayıştay kararları ile il-
gili kurumların görüşleri ışığında bu 
hususlara açıklık getirilmeye çalı-
şılmıştır. Buna göre SDS tazminatı 
ödemelerinde belediyelerin yeter-
lik şartları irdelenmiş, kimlere bu 
tazminatın ödenebileceği açıklığa 
kavuşturulmuş, tavan ücret uygu-
laması ile bu ödemeden yapılacak 
kesintiler değerlendirilmiştir. 

me yapılamayacak, bunun dışında 
SDT ödemesini tavan tutardan yap-
mayan belediyelerde ifade edilen 
tavan tutara kadar ikramiye, eğitim 
yardımı, bayram yardım vb. adlarla 
ödeme yapılmasında sakınca olma-
yacaktır.

Kesintiler

Kamu personeline yapılan ödeme-
lerden vergi ve sosyal güvenlik pri-
mi kesintileri yapılmaktadır. Yapılan 
bu kesintilerin oranları ve kapsamı 
ilgili mevzuatında belirlenmiştir. 
SDS tazminatlarının mevzuatımı-
za daha sonra girmesi nedeniyle 
belediyelerde SDS tazminatı alan 
memur ve sözleşmeli personelin bu 
ödemelerinden yapılacak kesintiler-
de tereddütlü hususlar söz konusu 
olabilmektedir.

Gelir ve damga vergisi açısından 
değerlendirildiğinde, bahsi geçen 
tazminat ödenmesini düzenleyen 
toplu sözleşmelerde belirlenen tu-
tarlar brüt olarak belirlenmiş, vergi 
kesintilerinin yapılmayacağına dair 
herhangi bir istisna getirilmemiştir. 
Diğer bir deyişle 4688 sayılı Kanun, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’u, 
375 sayılı KHK ve Toplu Sözleşme-
de herhangi bir istisna hükmüne 
yer verilmediğinden, bahse konu 
ödemelerin ücret sayılarak, 193 
sayılı Kanun’un 61, 63, 94, 103 ve 
104’üncü maddeleri kapsamında 
gelir vergisi kesintisine tabi tutul-
ması gerekmektedir. Ancak bu nok-
tada gelir vergisi açısından ödenen 
tutarların gelir vergisi matrahına 
dâhil edileceği ve 25/12/2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 7349 sayılı Kanun’un 
2’nci maddesi kapsamında gelir 
vergisi matrahlarından asgari ücret 
tutarı kadar kısım indirildikten son-
ra kalan kısım vergilendirileceği; 

ayrıca damga vergisi uygulamasın-
da yine 7349 sayılı Kanun kapsa-
mında getirilen istisnaya göre dam-
ga vergisi kesintisi yapılacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Gelir ve 
damga vergisi kesintisinde memur 
ve sözleşmeli personel bakımından 
bir farklılık bulunmamaktadır. Her 
iki durumdaki kamu personeline 
yapılan sosyal denge tazminatı öde-
mesinden gelir ve damga vergisi ke-
sintisi yapılacaktır.

Ancak SDS tazminatlarından sos-
yal güvenlik prim kesintileri söz ko-
nusu olduğunda durum memur ve 
sözleşmeli personel açısından fark-
lılaşmaktadır. Memurlar açısından 
değerlendirildiğinde, gerek memuri-
yete 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tari-
hinden önce gerekse de bu tarihten 
sonra giren memurlar için bir farklı-
lık arz etmemekte, her iki durumda-
ki memurlara ödenen SDS tazmina-
tından sosyal güvenlik prim kesintisi 
yapılmamaktadır. Zira, bahsi geçen 
tarihten önce memuriyete başla-
mış ya da emekli sandığı ile ilişki-
lendirilmiş olanlar için 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanmakta ve bu kişilerin sigor-
ta prim matrahına aylık, taban aylık, 
ek gösterge, kıdem aylığı, memurun 
ek göstergesine en yüksek devlet 
memuru aylığına uygulanacak belli 
bir oran karşılığı tutar dahil edilmiş-
tir. Dolayısıyla bu personele ödene-
cek SDS tazminatından herhangi 
bir prim kesintisi yapılmayacaktır. 
01/10/2008 tarihinden sonra me-
muriyete başlayanların hangi ka-
zançlarının sigorta primine tabi tu-
tulacağı yine 5510 sayılı Kanun’un 
80’inci maddesinde belirtilmiş, bun-
ların dışındaki kazançlardan sigorta 
primi kesilmeyeceği ifade edilmiştir. 

18Sayıştay 6. Dairesinin 08.02.2022 tarihli ve 851 No’lu Kararı, Sayıştay 3. Dairesinin 01.02.2022 tarihli ve 395 No’lu Kararı,
Sayıştay Temyiz Kurulunun 18.01.2017 tarihli ve 42614 Tutanak No’lu Kararı.
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ZABITA EKİPLERİ İLE ÇOCUKLAR GÜVENDE

Samsun Tekkeköy Belediyesi zabıta ekipleri okul önlerinde öğrencileri bekleyerek 
çocukların güvenle okullarına gitmelerini sağlıyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 
her gün okul önlerinde ve yaya ge-
çitlerinde öğrencileri bekliyor. Tek-
keköy Belediyesi Zabıta Müdürü 
Nihat Kök, “8 yıldır sürdürdüğümüz 
bir uygulamamız var. İlçe merkezi-
mizde özellikle ilkokulların giriş çı-
kış saatlerinde zabıta ekip arkadaş-
larımız görev yapmaktadır. ‘Zabıta 
okul önlerinde çocuklar güvende’ 
diyerek örnek oluyoruz. Bu uygu-
lamamızla hem öğrencilerimizin 
güvenle okula gidişlerini, hem de 
yaşanabilecek trafik yoğunluğunu 
önleyerek araçların rahatça hareket 
edebilmelerini sağlıyoruz. Halkı-
mızın sağlığı huzuru güvenliği için 
denetimlerimiz aralıksız sürüyor.” 
dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Ha-
san Togar, “Göreve geldiğimiz ilk 
gün başlatmış olduğumuz, bölgede 
ilk ve tek olan uygulamamız çer-
çevesinde trafik yoğunluğu olan 
okullarımız ile yaya geçitlerinde 

öğrencilerimizin güvenli bir şekilde 
okullarına gidip gelebilmeleri için 
belediyemiz zabıta ekipleri görevle-
rini rutin bir şekilde sürdürüyorlar.” 
diye konuştu.

Tekkeköy Belediye Başkanı
Hasan TOGAR
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GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN 
BELEDİYELERE AYRILAN PAYLARIN 

GÖNDERİLME SÜRECİ VE 
MUHASEBE SORUNLARI

Belediyeler, toplumsal yaşamdan doğan ihtiyaçları karşılamayı ve sunulan 
hizmetlerle vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlamalıdır. 

Şeyma PIÇAK
Hazine ve Maliye Uzmanı/Hazine ve Maliye Bakanlığı
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“Belediye” sözcüğü Arapçada bld 
kökünden gelen balad “şehir, dev-
let” sözcüğünden ve nihayetinde 
balad “kente ait olan, kentsel” ke-
limesinden türetilmiştir1.  Etimolojik 
olarak dilimize geçerken bu evreler-
den geçen belediye kelimesini Türk 
Dil Kurumu; “İl, ilçe, kasaba, belde 
vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, 
aydınlatma, su, toplu taşıma ve es-
nafın denetimi gibi kamu hizmetle-
rine bakan, başkanı ve üyeleri halk 
tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan 
örgüt, şehremaneti.” olarak tanım-
lamıştır. Bu açıdan bakıldığında 
belediyeler şehir kelimesini yani do-
laylı olarak nüfusun yoğun olduğu 
bölgeleri ifade eder. Nüfus yoğunlu-
ğu ise düzenlenmesi gereken konu-
ları beraberinde getirir. Belediyeler, 
toplumsal yaşamdan doğan ihti-
yaçları karşılamayı ve sunulan hiz-
metlerle vatandaşın memnuniyetini 
arttırmayı amaçlamalıdır. 

Türkiye’de Belediyelerin 
Genel Değerlendirmesi

Genel olarak Türk Devletlerinin güç-
lü bir merkezi idareye sahip şekilde 
örgütlenmesi taşra yönetiminin güç-
lenmesini engellemiş ve Osmanlı 
Devleti’nde Tanzimat Dönemine ka-
dar belediye kavramının gelişmesine 
engel olmuştur. İstanbul Şehremaneti 
batılı anlamda ilk belediye örneğini 
oluşturması bakımından Türk bele-
diyecilik tarihi açısından son derece 
önemlidir. Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı 
Adliye, belediye örgütünün görev ve 
statüsünü 13 Haziran 1854 tarihli bir 
nizamname ile düzenlemiştir. Burada 
Şehremanetinin Meclis-i Vala’ya bağ-
lı olduğu belirtilmektedir.2  Her ne ka-
dar batılı anlamda belediyecilik Tan-
zimat döneminde başlasa da daha 
önceki dönemlerde “kadı”, ”defter-
dar”, ”subaşı” gibi görevlendirmeler 
ile Osmanlı Devleti taşra yönetimini 

sürdürmüştür. Cumhuriyet Döne-
mi’nde batılı anlamda belediyelerin 
sayısı sürekli artmış olsa da bele-
diyeler merkezi yönetime güçlü bir 
şekilde bağlı olmaya devam etmiştir. 
İktisadi, sosyal ya da politik neden-
lerden dolayı merkezi yönetime bağlı 
olan belediyelere genel bütçe vergi 
gelirlerinden pay aktarılır. Aktarılan 
bu payın oransal büyüklüğü merkeze 
bağımlılığın derecesini gösterir.

Vergi Gelirlerinden 
Belediyelere Ayrılan Paylar

Belediye gelirlerine ilişkin Cumhuri-
yet Dönemi ilk Kanun, Meclis henüz 
çok gençken 1924 yılında çıkarılan 
423 sayılı Belediye Vergi ve Resimle-
ri Kanunudur. Günümüzde ise 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 
yanı sıra genel bütçe vergi gelirle-
rinden belediyelere ayrılan payların 
düzenlendiği 5779 sayılı İl Özel İda-
relerine ve Belediyelere Genel Büt-
çe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun uygulanmaktadır. 
Bu Kanuna göre belediye paylarının 
tahsisinin yüzde 80’lik kısmı belediye-
lerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı 
gelişmişlik endeksine göre yapılmak-
tadır.3  Ayrıca 6360 sayılı On Dört 

İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 5779 sayılı Kanun’un bazı madde-
lerinde güncellemeler yapılmıştır. Bu 
düzenleme ile payların dağıtımı için 
daha önce kullanılan nüfus kriterine 
yerleşim yerlerinin yüzölçümü kriteri 
de dâhil edilmiştir. 

Yapılan değişiklik ile Büyükşehirler-
deki ilçe belediyeleri payının; yüzde 
90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 
10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümü-
ne göre dağıtılmaktadır. Hesaplanan 
tutardan yüzde 30’luk büyükşehir be-
lediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan 
miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin 
hesabına İlbank tarafından aktarıl-
maktadır. Yüzde 6’lık büyükşehir be-
lediye payının yüzde 60’ı doğrudan 
ilgili büyükşehir belediyesi hesabına 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kıs-
mının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u 
yüzölçümü esasına göre büyükşehir 
belediyeleri arasında dağıtılmakta-
dır.4 Büyükşehir belediyeleri dışın-
daki belediyelerinin pay tahsislerinin 
yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfu-
suna, yüzde 20’lik kısmı ise Kalkınma 

1https://www.etimolojiturkce.com/arama/belediye, (Erişim Tarihi:19.01.2022) 
2İlber Ortaylı, Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840-1880, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000, s.133. 
35779 Sayılı “İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”, 15/7/2008 tarihli ve 26937 sayılı 
Resmi Gazete.

Grafik 1:Belediye paylarının Tahsis Kriterlerine Göre Dağılımı
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Bakanlığı (Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı) tarafından tes-
pit edilen gelişmişlik endeksine göre 
İlbank tarafından yapılmaktadır.5  Bu 
dağılım aşağıdaki tabloda detaylı ola-
rak gösterilmiştir.

Paylardan Yapılan Kesintiler

İl özel idareleri ve belediyeler ile bu 
idarelere bağlı kuruluşların ve bunla-
ra ait tüzel kişilerin, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
da Kanun hükümlerine göre; takip 
edilen devlete olan borçları, 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkın-
da Kanun kapsamında tanımlanan 
hazine alacağı niteliğindeki borçları, 
İlbank’a olan borçları ile sosyal gü-
venlik kuruluşlarına olan borçlarına 
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun geçici 3’üncü,  5393 sa-
yılı Belediye Kanununun geçici 5’inci 
maddeleri kapsamında uzlaşma sağ-
lanmış borçları ile bu maddeler kap-
samındaki kuruluşlara olan tahakkuk 
etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan 
borçlarına karşılık, bu idareler adı-
na her ay genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak 
tutardan, alacaklı idarelerin talebi 
üzerine, ilgisine göre Hazine ve Ma-

liye Bakanlığı veya İlbank tarafından 
kesinti yapılarak alacaklı idarelere 
ödeme yapılmaktadır. Buna ek ola-
rak 5779 sayılı Kanun’da 28/1/2010 
tarihinde yapılan değişiklikle hazine 
alacakları için yapılacak kesintilerin 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı 
toplamı üzerinden, il özel idareleri ve 
belediyeler adına aylık olarak ayrıla-
cak tutara oranının yüzde 40’ı aşa-
mayacağı hükme bağlanmıştır.6 

Payların Gönderilme Süreci 
ve Zaman Kayması

Kanunda belirlenen esas ve usullere 
göre Hazine ve Maliye Bakanlığı her 
ay (vergi gelirlerinin tahsil edildiği 
ayı takip eden ayın sonuna kadar) 
genel bütçe vergi gelirlerinden bü-
yükşehir belediyelerine doğrudan ve 
büyükşehir belediyeleri dışında kalan 
idarelere gönderilmek üzere İlbank’a 
pay aktarmaktadır. İlbank ise büyük-
şehir dışında kalan il belediyelerine, 
büyükşehir ilçe belediyelerine, il özel 
idarelerine ve bağlı idarelere (2560 
sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun gereğin-
ce) vergi gelirlerinin tahsil edildiği 
ayı takip eden ikinci ayın 10’uncu 

GENEL BÜTÇEDEN yAPILAN TRANSFER ORANLARI

Büyükşehir Dışındaki Belediyeler Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtı Toplamının % 1,50’si

Büyükşehir İlçe Belediyeleri Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtı Toplamının % 4,50’si

İl Özel İdareleri Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtı Toplamının % 0,5’i

Büyükşehir Belediyeleri

Büyükşehir Belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilâtı toplamının % 6’sı

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden 
büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30’u

4Türkiye Belediyeler Birliği, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber.23/06/2014
55779 Sayılı “İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”, 15/7/2008 tarihli ve 26937 
sayılı Resmi Gazete.
65779 Sayılı “İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”, 15/7/2008 tarihli ve 26937 
sayılı Resmi Gazete.

Tablo 1:  Genel Bütçeden Yapılan Transfer Oranları

 Hazine ve Maliye 
Bakanlığı genel bütçe 

vergi gelirlerinden 
mahalli idarelere 

ayrılacak olan pay için 
gerekli hesaplamaları 

tamamlayarak bir 
taraftan doğrudan 

büyükşehir 
belediyelerine diğer 
taraftan ise İlbank’a 

her ayın sonuna kadar 
aktarım yapmaktadır. 
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gününe kadar hesaplanan paylarını 
göndermektedir. Şöyle ki; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı genel bütçe vergi 
gelirlerinden mahalli idarelere ay-
rılacak olan pay için gerekli hesap-
lamaları tamamlayarak bir taraftan 
doğrudan büyükşehir belediyelerine 
diğer taraftan ise İlbank‘a her ayın 
sonuna kadar aktarım yapmaktadır. 
İlbank ise kanuni hakkını kullanarak 
10 günlük süreyle bu tutarı hesapla-
rında tutup takip eden ayın 10’uncu 
günü ilgili idare hesaplarına gönder-
mektedir. Başka bir ifadeyle; Hazine 
ve Maliye Bakanlığı vergi gelirlerinin 
kesinleştiği ayı takip eden ay pay ak-
tarırken İlbank takip eden ikinci ay 
pay aktarımı yapmaktadır. Büyük-
şehir belediyeleri açısından bakıldı-
ğında bu durum zaman kaymalarına 
sebebiyet vermektedir. Haziran ayı 
özelinde örnek verecek olursak; Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi haziran 
ayı Kayseri İli sınırları içerisinde tahsil 
edilen vergi gelirlerinden alacağı %6 

oranındaki payını en geç temmuz 
ayının sonunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığı aracılığı ile hesaplarında 
görmektedir. Dolayısıyla bu gelir ka-
lemi temmuz ayında muhasebe kayıt-
larına yansımaktadır. Ancak Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi yine haziran 
ayına ait ilçe belediyeleri payları esas 
alınarak hesaplanan ve İller Bankası 
tarafından gönderilen payı 10 Ağus-
tosta hesaplarında görmektedir. Do-
layısıyla bu tutar ise ağustos dönemi 
muhasebe kayıtlarına yansımaktadır. 
Bu durum aynı döneme ait gelirin iki 
farklı dönemde muhasebeleştirilmesi-
ne neden olmaktadır.

Pay Gelirlerinin Oransal 
Dağılımı

Merkeziyetçiliğin güçlü olduğu ülke 
yapılanmalarında yerel yönetimlerin 
faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç 
duydukları gelirlerin büyük kısmı 
merkezi idare tarafından gönderilir. 
Ülkemizde de güçlü bir merkezi yö-

75779 Sayılı “İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”, 15/7/2008 tarihli ve 26937 
sayılı Resmi Gazete.

 

 

EL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLARIN DAĞITIM SÜRECİ1 
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1 5779 Sayılı “Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”, 15/7/2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmi Gazete. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

(MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 

Büyükşehir Belediyeleri 

Vergi gelirinin tahsil edildiği ayı takip 
eden ayın sonuna kadar 

İLBANK 

Bakanlıktan payın 
geldiği ayı takip eden 
ayın 10. gününe kadar 

Büyükşehir İlçe 
Belediyesi 

Su Kanal 
İdaresi 

İl Özel İdaresi Diğer 
Belediyeler 

%4,5 (%100) %2 

Sekil 1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan payların Dağıtım Süreci7

Merkeziyetçiliğin 
güçlü olduğu ülke 
yapılanmalarında 

yerel yönetimlerin 
faaliyetlerini sürdürmek 

için ihtiyaç duydukları 
gelirlerin büyük kısmı 

merkezi idare tarafından 
gönderilir. Ülkemizde 

de güçlü bir merkezi 
yönetim söz konusu 

olduğu için belediyelerin 
gelirlerini büyük oranda 

genel yönetim vergi 
gelirlerinden aldıkları 
pay oluşturmaktadır.
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doğru şekilde yapmaları beklenmek-
tedir. Ancak büyükşehir belediye-
lerinin bazılarında pay gelirleri ile 
bu paya ilişkin muhasebe kayıtları 
arasında uyumsuzluk bulunmakta-
dır.10 Bunun dışında genel bütçe ver-
gi geliri paylarını İlbank aracılığı ile 
alan mahalli idarelerde de konuyla 
ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. KBS 
uygulamasında olduğu gibi mahalli 
idarelerin vergi gelirlerinden aldıkları 
pay ve yapılan kesintiler İlbank resmi 
internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
Ancak birçok mahalli idarede mu-
hasebe kayıtları yayınlanan tutarla 
eşleşmemektedir.11  

netim söz konusu olduğu için beledi-
yelerin gelirlerini büyük oranda genel 
yönetim vergi gelirlerinden aldıkları 
pay oluşturmaktadır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde bele-
diyelerin gelirlerinin çok büyük bir kıs-
mının genel bütçe vergi gelirlerinden 
aldıkları paydan oluştuğunu görüyo-
ruz. Özellikle 2020 yılında toplam ge-
liri içinde %82’lik pay geliri oranıyla 
büyükşehir belediyeleri merkeze en 
bağımlı belediyeler olarak görülmek-
tedir. Bu konuda nüfusun çoğunlukla 
büyükşehir belediyeleri sınırlarında 
bulunması ve dolayısıyla daha çok 
payın bu belediyelere aktarılmasının 
da etkisi bulunmaktadır. Türkiye’de 
belediyelerin gelir yönünden merke-
ze bağlılık oranı (%65) OECD ülke-
leri ortalamasının üzerinde kalmakta-
dır. 2003-2012 yılları arasında seçili 
24 OECD ülkesinin ortalama bağım-
lılık oranı %38 olarak hesaplanmıştır. 
Bu ülkeler içinde merkeze bağımlılığı 
en az olan ülkeler İzlanda (%11), İs-
viçre (%12), Avusturya (%15) iken; 
merkeze en bağımlı ülkeler Yunanis-
tan (%60), Hollanda (%65), Birleşik 
Krallık (%70) olmuştur.9  

2020 yılında belediye gelirlerinin 
oransal dağılımında genel bütçe ver-
gi gelirlerinden alınan payın artması 
konusunda Covid19 pandemisi ko-
şulları dikkate alınmalıdır. Özellikle 

yoğun nüfuslu olan büyükşehir bele-
diyelerinin öz gelirleri pandemi döne-
minde azalmış görünüyor. Nüfusun 
nispeten daha düşük olduğu il, ilçe 
ve belde belediyelerinde ise oranlar-
da sapma olmadığı gözleniyor. 

Payların 
Muhasebeleştirilmesi

Belediyelerin bu kadar büyük bir gelir 
kalemini oluşturan genel bütçe vergi 
gelirlerinden alınan payın doğru şe-
kilde muhasebeleştirilmesi önem arz 
etmektedir. Tutarların muhasebe ka-
yıtlarına doğru şekilde alınabilmesi 
için öncelikle belediyelerin pay tutar-
larını tam olarak bilmeleri gerekmek-
tedir. Bu amaçla Muhasebat Genel 
Müdürlüğü’nün bir uygulaması olan 
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim 
Sistemi (KBS)’ne büyükşehir beledi-
yelerinin tahakkuk eden genel bütçe 
vergi gelirlerinden aldıkları payları ve 
bu paylar içinden yapılan kesintileri 
görebilecekleri bir bölüm (payfon) 
eklenmiştir. Bunun dışında Hazine ve 
Maliye Bakanlığı büyükşehir beledi-
yelerine gönderilen pay konusunda 
yazı ile bilgilendirme yaparken aynı 
zamanda ilgili dönem payından ya-
pılan kesintilerin de listesini gönder-
mektedir. Birimler bu listeden tahak-
kuk eden toplam gelirlerini ve borç 
ödemelerini görmektedir. Dolayısıyla 
bu listeye göre muhasebe kayıtlarını 

8Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 2020 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu
9Neslihan Kızıler, Özhan Çetinkaya, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, Mart 2015, s 135-165
10https://www.kbs.gov.tr/mahalli/main.htm (Erişim Tarihi:27-30.09.2021)
11https://www.kbs.gov.tr/mahalli/main.htm (Erişim Tarihi:27-30.09.2021)

Belediye Türü
2019 2020(Bin Tl)

Pay Geliri Toplam Gelir % Pay Geliri Toplam Gelir %
Büyükşehir 
Belediyeleri 42.906.826 56.400.494 76 53.447.876 64.611.327 82

İl Belediyeleri 5.355.681 8.618.858 62 6.600.951 10.492.040 62
İlçe ve Belde 
Belediyeleri 24.137.035 50.592.258 47 29.064.295 61.808.193 47

Toplam 72.399.542 115.484.308 62 89.113.122 136.768.350 65

Tablo 2: Belediyelerin Türlerine Göre pay Gelirleri

 Türkiye’de belediyelerin 
gelir yönünden 

merkeze bağlılık oranı 
(%65) OECD ülkeleri 

ortalamasının üzerinde 
kalmaktadır. 2003-2012 
yılları arasında seçili 24 

OECD ülkesinin ortalama 
bağımlılık oranı %38 

olarak hesaplanmıştır. 
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Sonuç

Vergi gelirlerinden mahalli idarelere 
ayrılan paylar farklı kanallar vası-
tasıyla ilgili idareye aktarıldığı için 
bazı aksaklıklar oluşabilmektedir. Bu 
konuyla ilgili payların ya Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ya da İlbank bün-
yesinde tek elden hesaplanması ve 
dağıtılmasının daha doğru olacağı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca ayrılan 
paydan en büyük dilime sahip olan 
büyükşehir belediyelerinin aynı dö-
neme ilişkin gelirlerinin iki farklı ayda 
hesaplarına yansıması kontrolü zor-
laştırmaktadır. Tek bir döneme ilişkin 
ödemelerin aynı ay içinde yapılma-
sı daha sağlıklı muhasebe verilerine 
ulaşmada önemlidir. Ancak bu iki 
konunun birçok mevzuat değişikliğini 
dolayısıyla uzun bir süreci gerektir-
mesi sebebiyle geçici olarak daha az 
zaman alacak bir takım düzenlemeler 
yapılması düşünülebilir. Kamu Har-
cama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 
(KBS)’nde payfon sekmesi altında 
büyükşehir belediyelerinin alacakları 
paylar ve kesintilere ilişkin bilgiler bu-
lunmaktadır. Diğer mahalli idarelerin 
bilgilerinin de yine KBS’de bulunma-
sı sorunu bir nebze çözebilir. Bunun 
için; KBS’de İlbank’ın, mahalli ida-
relerin bilgilerini sisteme işleyecekleri 
bir ekranın açılmasının ve bu sayede 
bilgilerin tek bir yerde toplanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
Böylece genel bütçe vergi gelirlerin-
den pay alan tüm mahalli idarelerin 
aldıkları pay ve kesintiler, birimlerin 
muhasebe verileri ile aynı yerde top-
lanmış ve gerekli kontrollerin uygu-
lanması için uygun ortam sağlanmış 
olacaktır. Büyükşehir belediyelerinin 
aynı aya ilişkin gelirlerinin farklı ay-
larda muhasebeleştirilmesi olayın 
mahiyetine bakılarak doğru muha-
sebe kayıtları yapılmasıyla geçici de 
olsa çözüme kavuşabilir. Bu çerçeve-
de her ne kadar farklı dönemlere iliş-
kin gelirleri yansıtsa da aynı dönem 
mizanında olması gereken tutarın 
belirlenmesi gerekecektir. Şöyle ki; 
büyükşehir belediyelerinin mizanın-
da farklı uygulamalar olmakla birlikte 

600.5.2.2.51 Merkezi idare Vergi Ge-
lirlerinden Alınan Paylar hesabındaki 
artış tutarı, bir önceki aya ait genel 
bütçe vergi gelirleri payının Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları tu-
tarı ile iki önceki ay vergi gelirlerine 
ait İlbank’tan aldıkları tutarının top-
lamını göstermelidir. Dolayısıyla mali 
raporlama yapan tüm birimler bu 
durumun farkında olarak raporlarına 
konuya ilişkin not eklemelidir. 

Büyükşehir belediyelerinden bazıla-
rı İlbank’tan gelen tutarları “diğer” 
isimli hesap kodunda muhasebeleş-
tirmektedir. Bu kadar yüksek tutar-
ların “diğer” isimli bir hesapta mu-
hasebeleştirilmesi, hesabın içeriğinin 
ayrıştırılamaması nedeniyle muhase-
benin raporlama ve denetim fonksi-
yonlarını karşılayamaz. Birimler bu 
hesap kodunu daha birçok işlem için 
kullanabilirler. Bu çerçevede, büyük-
şehir belediyelerinin İlçe belediyele-
rinin paylarından hesaplanan gelir 
kaleminin bu işlem için oluşturulmuş 
bir hesap kodunda muhasebeleştiril-
mesi daha doğru olacaktır. Büyükşe-
hir belediyelerinin doğrudan Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları 
pay gibi ilçe belediyelerinden gelen 
payın da genel bütçe vergi gelirleri 
payından kaynaklandığı göz önün-
de bulundurularak 600.5.2.2 Vergi 
ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 
altında oluşturulacak bir hesapta mu-
hasebeleştirilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. Ancak mevcut 
Mahalli İdareler Detaylı Hesap Pla-
nında buna ilişkin bir hesap kodu bu-
lunmamaktadır. Mali raporlamanın 
daha sağlıklı yapılabilmesi için boş 
olan bir hesap koduna “Merkezi idare 
Vergi Gelirlerinden Alınan İlçe Payla-
rı” benzeri bir hesabın detaylı hesap 
planına eklenmesinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

Son olarak belediyelerin devlet mu-
hasebesinde yeterli mesleki bilgiye 
sahip personel istihdam etmeleri 
doğru muhasebe kayıtlarını oluştur-
mada en önemli etkendir. Dolayısıyla 
belediyelerin bu konuya hassasiyet 

göstermeleri ve personellerini gerek 
eğitim konusunda desteklemeleri ge-
rekse yeni personel alımlarında yet-
kin kişileri tercih etmeleri son derece 
önemlidir.
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TÜRKİYE VE KKTC BELEDİYELERİ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programının 
açılış toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt bölgesinde 

düzenlendi.
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24 Haziran’daki toplantıya TBB 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, KKTC Başbakan Yardımcı-
sı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre 
Bakanı Fikri Ataoğlu ile Güzelyurt 
Belediye Başkanı ve KTBB Başka-
nı Mahmut Özçınar, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, Kahra-
manmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, Efeler 
Belediye Başkanı, Efeler Beledi-
ye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Mustafa Uzbaş, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Cemal Noğay ve Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hüseyin Beyhan da katıldı.

Şahin: “Kıbrıs adasının 
kalkınmanın adası olması 
gerekiyor.”

Coşkulu karşılamadan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Fat-
ma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC 
belediyelerinin yanında oldukları-
na vurgu yaparak Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Oktay’a desteklerinden 
dolayı teşekkürlerini sundu. Daha 
özgür ve mutlu bir KKTC için çalış-
tıklarını ifade eden Şahin, “Kıbrıslı 
kardeşlerimizi çok seviyoruz. Bu 
coğrafyada güçlü olmak zorunda-
yız.” dedi.

Pandemiden sonra yeni bir dün-
ya kurulduğunu belirten Şahin, 
“Sizinle gidecek çok yolumuz var. 
Elinizde çok büyük bir hazine var.” 
diyerek, bilgi ekonomisinin önemini 
vurguladı. Geleceğin belediyelerini 
oluşturmak gerektiğini kaydeden 
Şahin, KKTC için yeniden yapı-
lanma sürecinin tamamlanmasının 
önemine vurgu yaptı. Yapısal re-
formun önemini vurgulayan Şahin, 
verimliliği sağlamak gerektiğini söy-
ledi. Kıbrıs adasını yeşil ada yap-
mak gerektiğini ifade eden Fatma 

Şahin, yenilenebilir enerji ile orga-
nik tarımı güçlendirmenin önemi-
ne değindi. Mazeret üretmenin çok 
kolay olduğunun altını çizen Şahin, 
“Kıbrıs adasının kalkınmanın adası 
olması gerekiyor, saklı cenneti bü-
tün dünyaya göstereceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Oktay: “İki ülke arasındaki 
iş birliği KKTC’de somut 
projeler olarak meyvelerini 
vermeye başladı.”

TBB ve KTBB arasında geliştirilen 
iş birliklerini hatırlatan Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay iş 
birliklerini yakından takip ettikleri-
ni belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta yerel 
yönetim kapasite gelişimi ve şehir-
lerin yakınlaşması konularında TBB 
Başkanı Fatma Hanım’la yaptığımız 
istişareler sonucunda hızlı şekilde 
aksiyon alındı. TBB ve KTBB ara-
sında geçtiğimiz yıl ortak çalışma 
protokolü imzalanmasına yine hep 
beraber şahitlik etmiştik. Ardından 
iki ülke belediyeleri arasında kar-
şılıklı temaslar ve fikir alışverişleri 
sıklaştı, kültürel hareketlilik ivme 
kazandı. Bizlerin de yakından takip 
ettiği bu iş birliği iradesi, KKTC’de 
somut projeler olarak meyvelerini 
vermeye başlamıştır.” şeklinde ko-
nuştu.
TBB Başkanı Fatma Şahin ve eki-
binin her türlü desteği belediyelere 
sunarak, kardeşliği perçinlediğini 
belirten Oktay, emeği geçenlere te-
şekkür etti.

Ataoğlu: “Belediyecilik 
konusunda TBB Başkanı 
Fatma Şahin her zaman 
yanımızda.”

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri 
Ataoğlu, imza atılacak iş birliğinin 
çok önemli olduğunu belirterek, 28 
belediye hakkında TBB ile istişare 
içinde olacaklarını belirterek her 
zaman belediyelerin arkalarında 
oldukları söyledi. Ülkede çıkan yan-
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Farklı Alanlarda Projeler 
Hayata Geçirilecek

İmzalanan iş birliği programı kapsa-
mında iki ülke belediyeleri arasın-
da; zeytin yetiştiriciliği ve üretimi, 
ulaşım konusunda hizmet kapasi-
tesinin geliştirilmesi, kültür ve sanat 
alanındaki hizmet kapasitesinin ge-
liştirilmesi, sosyal aktivite ve gençlik 
merkezi, kent mobilyaları ile kent 
konforunun artırılması, yeşil alan 
düzenlemesi ve dezavantajlı bireyle-
rin sosyal hayata entegrasyonu gibi 
alanlarda hayata geçirilecek proje-
lerde iş birliği yapılacak.

gının yüreklerini yaraladığını ifade 
eden Ataoğlu, yangına yönelik yar-
dımları nedeniyle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Oktay ile yetkililere teşekkür 
etti ve “İyi ki varsınız.” dedi. Bele-
diyecilik konusunda TBB Başkanı 
Fatma Şahin’in her zaman yanla-
rında olduğunu dile getiren Ata-
oğlu, Anavatan Türkiye’den gelen 
suyun tarımla buluşmasıyla yeşilin 
artacağını söyledi. Ülkede yangın-
ların kendilerini üzdüğünü ifade 
eden Ataoğlu, tedbirlerin alınmasını 
ve buna benzer olayların yaşanma-
masını temenni etti.

Özçınar: “TBB ve KTBB 
ortak proje çalışmaların 
meyvesini görmek bizler için 
çok önemli.”

KTBB ve Güzelyurt Belediye Baş-
kanı Mahmut Özçınar, ana proto-
kolün bir parçası olarak ortaya ko-
nan yerel yönetimlerin iş birliğine 
yönelik çalışmaları içeren protokol 
sonucu olarak belediyelerin ku-
rumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve ortak zemin oluşturulması, bilgi 

paylaşımı, ortak proje uygulama-
ları, tecrübe paylaşımı, iş birliğinin 
artırılması ve desteklenmesi, kar-
deş şehir uygulamaları, ortak proje 
uygulamalarını geliştirmeye gayret 
gösterdiklerini belirtti.

“TBB ve KTBB ortak proje çalışma-
ların meyvesini görmek bizler için 
çok önemli” diyen Özçınar, üreti-
me, kadın istihdamına, eğitime ve 
ülkenin geleceğine yönelik düzenli 
proje uygulamalarında başlangıcın 
meyvesini aldıklarını söyledi. Özçı-
nar, “Belediyelerimiz arasında uy-
gulanacak iş birliğine yönelik proto-
kollerle bunu taçlandırıyoruz.” dedi. 
“Üretmek zorundayız ve ürettiğimizi 
pazarlamak zorundayız.” diyen Öz-
çınar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Oktay’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı Türki-
ye ve KKTC Belediyeleri Arasında 
Karşılıklı Niyet Beyanı imza töreni 
yapıldı. İmzalar, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan 
Yardımcısı Fikri Ataoğlu şahitliğinde 
atıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi 
ve hediye takdimi ile tamamlandı.

“TBB ve KTBB ortak 
proje çalışmaların 

meyvesini görmek bizler 
için çok önemli” diyen 
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istihdamına, eğitime 
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başlangıcın meyvesini 

aldıklarını söyledi. 
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taçlandırıyoruz.” dedi. 
“Üretmek zorundayız ve 
ürettiğimizi pazarlamak 

zorundayız.” diyen 
Özçınar, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Oktay’a 
teşekkür etti.

İller&Belediyeler 

HABER

70



EDEN 2023 ÇALIŞTAYI
COSME Tek Pazar Programı kapsamında EDEN 2023 - Avrupa Mükemmeliyet 
Destinasyonları Girişimi ve Akıllı Turizm Avrupa Başkenti 2023 çağrılarına 

yönelik çalıştay 10 Mayıs’ta çevrim içi yapıldı.

Çalıştayın açılışında Türkiye Bele-
diyeler Birliği Genel Sekreter Yar-
dımcısı Kayhan Özüm, Avrupa Bir-
liği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje 
Uygulama Genel Müdürü Bülent 
Özcan ve KOSGEB AB ve Dış İliş-
kiler Dairesi Başkanı Selim Serkan 
Ercan yer aldı.

Özüm: “Turizm bir bölgenin 
kalkınmasında en önemli 
etkenlerden biri.”

TBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Kayhan Özüm, belediyelerin turizm 
alanında sorumlu olduğu konular 
ve TBB olarak düzenledikleri yarış-
malar hakkında bilgi verdi. Özüm, 
“Turizm bir bölgenin kalkınmasın-
daki en önemli etkenlerden biri. 
Katkılarından ötürü Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 

AB Başkanlığı ve KOSGEB’e teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Özcan: “Bu yarışmalar yerel 
yönetimler için önemli.”

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Pro-
je Uygulama Genel Müdürü Bülent 
Özcan konuşmasında, “Tek Pazar 
Programı kapsamında çevre, iklim 
dostu, sürdürülebilir turizmin sağ-
lanması adına EDEN ve Akıllı Tu-
rizm Destinasyonları yarışmalarının 
yerel yönetimler için önemli.” ifade-
lerini kullandı.

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire-
si Başkanı Selim Serkan Ercan ise; 
COSME Programının 2021-2027 
yılları arasında Tek Pazar Progra-
mı KOBİ Bileşeni kapsamında ve 
KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğü 
altında devam edeceğini söyledi. 

EDEN Ağı ve Akıllı Turizm Desti-
nasyonları hakkında genel bilgiler 
aktardı.

COSME Tek Pazar Programı sunu-
mu yapmak üzere sözü devralan 
KOSGEB AB Koordinasyon Mü-
dürü ve COSME Türkiye Projesi 
Koordinatörü Pınar Işın, COSME 
Programı’nın bileşenleri, program 
kapsamında fonlanan projeler, Av-
rupa İşletmeler Ağı ve turizm aya-
ğında Türkiye’nin kazandığı EDEN 
2015 ve EDEN 2019 başarıların-
dan bahsetti. Uzman Yeliz Çuval-
cı’nın eğitmenliğinde devam eden 
çalıştayda EDEN Girişimi ve Akıllı 
Turizm Avrupa Başkenti Çağrıları 
hakkında ilişkili kavramsal çerçeve, 
kapsam, başvuru koşulları ve baş-
vurulara yönelik hazırlık aşamaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
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BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTILARI 
KIRKLARELİ İLE DEVAM ETTİ

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri 
ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan “Pandemi 

Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları’nın yedincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla 

22 Temmuz’da Kırklareli’de yapıldı.
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Kırklareli Üniversitesi Kongre Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 
bölge belediyelerinden başkan ve 
yöneticilerin yanı sıra; akademis-
yenler, kalkınma ajanslarından 
temsilciler ve bürokratlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TBB ve Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin, Kırklareli Valisi Doç. Dr. Birol 
Ekici, Kırklareli AK Parti Milletvekili 
Selahattin Solmaz ve Kırklareli Be-
lediye Başkanı Mehmet Siyam Kesi-
moğlu tarafından yapıldı.

Şahin: “Yerel kalkınma 
partiler üstü bir modeldir.”

TBB’nin Cumhuriyetin en köklü 
kurumlarından biri olduğunun altı-
nı çizen Fatma Şahin, “TBB hangi 
partiden olursa olsun her partinin 
temsil edildiği yasayla kurulmuş 
özel bir birlik olması bakımından 
çok önemli. Yerel kalkınma parti-
ler üstü bir modeldir. Partiniz ne 
olursa olsun o sandığa gidip hesap 
veriyorsunuz. Yapılan ve yapılma-
yan işlerin hesabını veriyorsunuz. 
Bu Birliği kuran ve buraya kadar 
getiren herkesten Allah razı olsun.” 
dedi. Cumhuriyetin 100.yılında 
dünyanın 10. ekonomisi olma he-

defini hatırlatan Şahin, bunun için 
yerel kalkınmada yerelleşme, sivil-
leşme, demokratikleşme çok önemli 
bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Sorunların tespit edilmesi bakımın-
dan toplantının önemli olduğunun 
altını çizen Şahin, sürdürülebilir kal-
kınmaya vurgu yaparak “Dünya ne-
reye gidiyor? Dünya sürdürülebilir 
kalkınmayı maalesef sadece ekono-
mik kalkınma olarak algıladı. İnsani 
ve çevresel kalkınmayı başaramadı. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dün-
ya beşten büyüktür, daha adaletli 
bir dünya mümkündür’ cümlesiy-
le pandemide ne demek istediği 
daha iyi anlaşıldı. Sosyal adaletin 
ve sosyal barışın sağlanmadığı, kişi 
başına düşen milli gelirin bir tarafta 
50 bin-60 bin dolar, diğer tarafta 
1 doların altında olduğu, temiz su 
bulamadığı için 5 yaşına gelmeden 
ölen çocukların olduğu, savaşların 
olduğu, Aylan bebeklerin Ege Deni-
zi’nin kıyısına ölüsünün vurduğu bir 
dünyada hiçbirimiz masum değiliz. 
O nedenle pandemi bize bir işaret 
veriyor.” şeklinde konuştu.
Şahin konuşmasında ayrıca çölleş-
me, çevre kirliliği, kentleşme gibi 
sorunların da altını çizerek TBB 
olarak bu konularda yapılan çalış-
malara değindi.

Şentop: “Yaşanan savaşlarla 
birlikte yine dünyanın zor bir 
döneme girmekte olduğunu 
görüyoruz.”

Konuşmasında salgın, savaş, göç, 
çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi 
konulara değinen TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop,“Salgın sürecinin 
insanların birbirine ne kadar muh-
taç olduğunu, dünyanın neresinde 
olursa olsun bir insanın sağlığının, 
huzurunun ve asgari insani şartlar-
da yaşamasının başka insanlar için 
de çok kıymetli bir durum olacağını 
anlamamıza vesile olacağını ümit 
ediyorduk ancak yaşanan savaş-
larla birlikte yine dünyanın zor bir 
döneme girmekte olduğunu görü-
yoruz.” dedi.

Her şeyin insanı merkeze alan bir 
anlayışla yönetilmesi gerektiğinin 
altını çizen Şentop, “Esas mesele-
miz insani merkeze koyan ve küre-
selleşen dünyada herhangi bir insa-
nının nerede yaşıyorsa yaşasın bir 
insanın sorununun tüm insanlığın 
sorunu olduğunu anlamak olmalı. 
Şehirleşmeden, toplumsal hayattan 
uluslararası ticarete ve hukuka ka-
dar, uluslararası siyasetin kurumla-
rına kadar her şeyi insanı merkeze 
alan bir anlayış içerisinde kurma-
mız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Esas meselemiz 

insani merkeze koyan 
ve küreselleşen dünyada 

herhangi bir insanının 
nerede yaşıyorsa yaşasın 

bir insanın sorununun 
tüm insanlığın sorunu 

olduğunu anlamak 
olmalı. “dedi.

İller&Belediyeler 

HABER

73



Konuşmasında bölgedeki projeler 
hakkında da değerlendirmeler ya-
pan Şentop, Ergene Nehri’yle ilgili 
projede büyük bir mesafe alındığını 
belirterek Ergene Projesinin Trakya 
için çok önemli olduğunu ve en kısa 
zamanda bitirileceğini kaydetti.

Ekici: “Önümüzde yeni bir 
fırsat var.”

Bölgedeki tarımsal çalışmalarla il-
gili yaşanan gelişmelere değindi. 
Salgının ekonomilere olumsuz et-
kileri olduğun değinen Ekici, “Önü-
müzdeki dönemde köylerimizde 
yeşil kalkınmayı sağlamak için köy-
lerimizin elektrik enerjilerini güneş 
enerjisinden sağlayacağız.” dedi. 
OECD tahminlerine göre kapalı ka-
lınan her ay ekonomilerin yüzde 1,5 
oranında küçüldüğünü dile getiren 
Ekici, “Önümüzde yeni bir fırsat var. 
Pandemi sonrasında ‘şehirlerimizi 
eski haline nasıl döndürebiliriz, bu 
arada da bizde bölgemizi nasıl ön 
plana çıkarabiliriz, şehrimizi daha 
ileriye nasıl götürebiliriz?’ diye bu 
toplantı dizilerinin yedincisini bura-
da yaptıkları için TBB Başkanımız 
Şahin’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Kesimoğlu: “Hayatımızın 
koşulları değişti.”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet 
Siyam Kesimoğlu konuşmasında 

pandemiyle mücadelede birlik ve 
beraberliğin önemine dikkat çeke-
rek “2.5 yıldan bu yana bir pande-
mi yaşadık kayıplarımız oldu, üzül-
dük. Hayatımızın koşulları değişti. 
Yaşama bakış farklılıklarımız ortaya 
çıktı. Çok şükür birlik ve beraberlik 
içerisinde bu badireyi atlattık. Her 
ne kadar yakın zamanda bunun 
depreşmeye başladığını görmekten 
de hepimiz üzüntü duyuyoruz ama 
dün olduğu gibi bugün de birlik 
ve beraberlik içerisinde bu sıkın-
tıyı aşacağımıza gönülden inanı-
yorum.” dedi. Kırklareli hakkında 
bilgiler veren Kesimoğlu, Kırklareli 
Belediyesinin pandemi sürecindeki 
çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Solmaz: “Dünyayı tehdit 
eden sorunlarla veya fırsat 
niteliğinde olan hususlarla 
beraber kentlere yeni bir 
bakış açısı geliştirilmesi 
gerekiyor.”

Kırklareli Milletvekili Selahattin 
Solmaz ise dünya nüfusunun hızla 
artması, iklim değişikliği, şehirler 
yaşayan insanların sayısının hızla 
artmasın bağlı yaşanan sorunlara 
yer verdiği konuşmasında “Şehirle-
rin günlük yaşantılarında veya be-
lediye başkanlarının 5 yıllık eylem 
planları içerisinde belki dünyanın 
kendi döngüsüyle sınırlı olan sü-

reçlerle olaya bakmak olaya dönük 
strateji üretmek yetmiyor. Bir de şe-
hirlerin ülkenin ve dünyanın gittiği 
istikametle ve dünyayı tehdit eden 
sorunlarla veya fırsat niteliğinde 
olan hususlarla beraber kentlere ba-
kış açısı geliştirmesi gerekiyor.” ifa-
delerini kullandı.

Toplantılar Farklı Şehirlerde 
Düzenlenmeye Devam 
Edecek

Toplantının anahtar konuşmaları 
bölümünde Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü 
Bilal Dikmen “Yerel Kalkınma ve 
Ergene Havzası” konusuna ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ru-
şen Keleş’in üstlendiği “Akıllı Şe-
hirler ve Kent Ekonomisi” başlıklı 
oturumda; Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Silivri 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Mahmut Şahin yer aldı.
Daha önce Van, Diyarbakır, Trab-
zon, Antalya, İzmir ve Gaziantep’te 
yapılan istişare toplantılarına Kırk-
lareli’den sonra; Kayseri, Erzurum, 
Kastamonu, Sakarya, Denizli ve 
Bursa’da devam edilmesi planlanı-
yor.

TBB’nin Cumhuriyetin 
en köklü kurumlarından 

biri olduğunun altını 
çizen Fatma Şahin, “TBB 

hangi partiden olursa 
olsun her partinin 

temsil edildiği, yasayla 
kurulmuş özel bir birlik 
olması bakımından çok 
önemli. Yerel kalkınma 

partiler üstü bir 
modeldir.”dedi.
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ALMANYA-TÜRKİYE KENTSEL DİPLOMASİ 
FORUMU BERLİN’DE DÜZENLENDİ

Almanya Türkiye Kentsel Diplomasi Forumu, Berlin Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde 30-31 Mayıs’ta Berlin’de yapıldı.

Konferans, Almanya ile Türkiye 
arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 
güçlendirilmesi, etkinliğinin artı-
rılması ve sürdürülebilirliklerinin 
korunması amacıyla iki ülke bele-
diyelerini bir araya getirdi. Bu kap-
samda özellikle göçten etkilenen iki 
ülke belediyeleri, iyi uygulamalarını 
paylaşma fırsatı buldu.

Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan Berlin Eyalet Başbakanı Fran-
ziska Giffey etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Programın ilk gününde, 
“Alman-Türk İlişkileri: Belediyeler 

Arasında İşbirliğinin Önemi ve Po-
tansiyeli” başlığı altında düzenle-
nen oturumda Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet Ataç, Herne Bele-
diye Başkanı Dr. Frank Dudda, Al-
man-Türk Kardeş Şehirler Derneğini 
temsilen Özcan Mutlu ve Nürnberg 
Şehri Uluslararası Ofisi Başkanı Ch-
ristine Schlüssler yer aldı. Oturum-
da, aktif ve sürdürülebilir kardeş 
şehir ilişkileri, projeler yürütülürken 
ihtiyaç duyulan gereksinimler, fon 
kaynaklarına erişim gibi konular 
ele alındı. Birinci gün oturumunun 
devamında yerel yönetim temsilci-
leri tarafından mültecilerin kente 

uyum stratejileri, belediye hizmet 
sunumunda karşılaşılan engeller 
ve belediyelerce geliştirilen çözüm-
ler ve finansman ihtiyacı ele alındı. 
İkinci gün belediyelerin çalışma 
alanlarını kapsayacak şekilde: göç 
ve uyum sürecinde belediye çalış-
maları, dijital şehir, yeşil şehirler, 
gençlik değişimi, kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi ve psiko-sosyal 
destek hizmetleri konu başlıkları 
altında çalışma grup toplantıları ve 
çalıştaylar düzenlendi. Etkinliklere 
Türkiye Belediyeler Birliği uzman-
ları da katılım sağladı.
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AVUSTURYA BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE 
DENEYİM PAYLAŞIMI

Avusturya Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetleri 10 Haziran’da 
İstanbul’da bir araya geldi.

Yerelde kalkınma kapsamında akıl-
lı şehirler, gastronomi, yeşil şehir-
ler, atık yönetimi, bilim merkezleri, 
göç, eğitim, çevre, iklim, enerji gibi 
konularda deneyim paylaşımında 
bulunmak ve ortak işbirliği proje-
leri geliştirmek amacıyla yapılan 
toplantıya Avusturya Belediyeler 
Birliği Başkanı Dr. Michael Ludwig, 
Viyana Parlamento Üyesi Aslıhan 
Bozatemur, Avusturya Belediyeler 

Birliği Uluslararası Temaslar Diplo-
masi Yetkilisi Alexander Lesigang 
ile Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel 
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel 
Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet 
Ertürk ve TBB Dış İlişkiler Müdürü 
Nilüfer Sivrikaya katıldı.

Yerelde kalkınma 
kapsamında akıllı 

şehirler, gastronomi, 
yeşil şehirler, atık 

yönetimi, bilim 
merkezleri, göç, eğitim, 
çevre, iklim, enerji gibi 

konular ele alındı.
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AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGELER KOMİTESİ 
BRÜKSEL’DE TOPLANDI

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) Türkiye Çalışma Grubu (TÇG) 27. 
Toplantısı ve 7. Genişleme Günü toplantıları 6 - 7 Temmuz tarihlerinde Belçika’nın 

başkenti Brüksel’de yapıldı.

TÇG Başkanı Jens Christian Gje-
sing’in açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıya Türkiye Cumhuriyeti adı-
na Ordu Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Hilmi Güler, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı, Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Af-
şin Yılmaz, Ünye Belediye Başka-
nı Hüseyin Tavlı ve beraberindeki 
meclis üyeleri katıldı.  Toplantıda; 
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ara-
sındaki güncel gelişmelerle birlikte 

2022 yılının Gençlik Yılı ilan edil-
mesinden dolayı Türkiye’nin AB ile 
gençliğe yönelik ortak politikaları, 
Rusya-Ukrayna krizi, AB genişleme 
süreçleri ve sığınmacı krizi gibi ko-
nular ele alındı.

TBB HEYETİ DİLEKÇE KOMİSYONU 
TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Belediyeler Birliği, sosyal hizmet sunumu ve dezavantajlı grupların 
desteklenmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan sosyal kooperatifler ile bunların 

israfın önlenmesindeki yeri konusunda TBMM Dilekçe Komisyonu Sosyal 
Kooperatifçilik Alt Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

30 Haziran’da Bolu Milletvekili 
Arzu Aydın’ın başkanlığında yü-
rütülen toplantıya Komisyon üyesi 
milletvekilleri ile Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligi-
der, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
yetkilileri katıldı.

TBB heyeti toplantıda, “Pazar Yeri, 
Hal ve Diğer Gıda Atıklarının Be-

lediyeler Tarafından Değerlendiril-
mesi” konusunda Komisyonu bilgi-
lendirdi.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Ramazan Özcan Yıldırım başkan-
lığında toplantıya katılan heyette 
TBB Hukuk İşleri Müdürü Av. Ze-
liha Mercimek mevzuat ışığında 
güncel belediye uygulamalarını 
TBMM ve Bakanlık temsilcileri ile 
paylaştı. TBB Çevre ve Şehircilik 

Müdürü Cüneyt Türkmen’in de ka-
tıldığı toplantıda, Yüksek Mühendis 
Osman Şenaydın belediyelerin gıda 
atık geri dönüşüm faaliyetleri çer-
çevesinde katılımcıları bilgilendirdi. 
Komisyon başkanı Aydın kapanış 
konuşmasında, bundan sonraki 
süreçte TBB’nin Komisyon çalış-
malarına desteklerini beklediğine 
değinerek yakın ilişki içerisinde fa-
aliyet yürütmenin önemli olduğunu 
belirtti.
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Sorularınızı 
www.tbb.gov.tr 
adresinde yayınlanan 
Birliğimiz web 
sitesindeki 
“Soru-Cevap” 
formunu doldurarak 
iletebilirsiniz.

Soru
    Cevap

1) Ticaret meslek lisesi ve meslek lisesi mezunları, belediyede sözleşmeli eğitmen olarak istihdam edilebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, belediye ve bağlı kuruluşlarında, hangi kadrolarda sözleş-
meli personel çalıştırılabileceği düzenlenmiş, eğitim ve danışmanlık da sözleşmeli personel çalıştırılacak alanlar arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin uygulamaya açıklık getiren Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel istihdamı konulu 31/12/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgesinde 
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımalarının 
şart olduğu, bu nitelikler konusunda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki “4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel 
Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de aranan nitelikler veya “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”te yer alan personel kadro unvanları için 
aranan niteliklerin dikkate alınacağı, yerel yönetimlerin sözleşmeli personel istihdamında yukarıda belirtilen niteliklerden birini tercih 
edebileceği belirtilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar incelendiğinde eğitici kadrosu için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düze-
yinde veya otelcilik turizm meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak ve alanıyla ilgili literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil 
bilmek şartlarının getirildiği,  02/07/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde ise eğitmen kadrosuna atanabilmek için; fakültele-
rin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak şartının arandığı görülmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri birlikte ele alındığında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda eğitmen 
olarak istihdam edileceklerde lisans düzeyinde veya otelcilik turizm meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak ve yabancı dil bil-
mek, anılan Yönetmelikte ise eğitmen kadrosuna atanabilmek için özel bir bölüm veya fakülte adı belirtilmeksizin ilgili herhangi bir 
fakülteden veya meslek lisesinden mezun olma şartının yeterli sayıldığı, her ne kadar Yönetmeliğin ilgili maddesinde, ticaret meslek 
lisesi ayrıca belirtilmemiş olsa da bu okulların meslek lisesi içerisinde yer aldığı ve mesleki eğitim veren tüm liselerin 652 sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası çıkarılan 01/05/2014 tarihli ve 1736074 
sayılı Genelge ile   “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” adı altında eğitim vermeye başladığı dikkate alındığında, kişinin hizmetine 
duyulan ihtiyacın da belediyenizce değerlendirilerek ticaret meslek lisesi ve meslek lisesi mezunlarının sözleşmeli eğitmen olarak 
çalıştırılmasının idarenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

2) 11 yıl 3 ay süreyle itfaiye eri kadrosunda bulunan ancak fiili olarak sadece 17 ay bu kadroda görev yapan perso-
nel, itfaiye çavuşu kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavına girebilir mi? Mühendis kadrosunda bulunan 
personelin müdür kadrosuna atanması durumunda ek göstergesi ne olur? 

a)Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, itfaiye daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolar 
için ikinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Hazırlayan: Muhammed Ali Mermeroğlu / Avukat / TBB
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Yönetmelikte, sürenin fiili 
olarak geçirilmesine dair her-
hangi bir koşul bulunmadığı 
göz önünde bulunduruldu-
ğunda ilgili personelin görev-
de yükselme sınavına girebil-
mesinin mümkün olabileceği 
değerlendirilmektedir.     

b) 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 43’üncü 
maddesinin (B) bendinde; 
bu ek göstergelerin, ilgilile-
rin belirtilen sınıf ve görev-
lerde bulundukları sürece 
ödemelere esas alınıp, terfi 
bakımından kazanılmış hak 
sayılmayacağı, kurumların 1, 
2, 3 ve 4’üncü dereceli kad-
rolarına atananlara uygula-
nacak ek göstergelerin, ilgi-
lilerin daha önce bulunmuş 
oldukları kariyerleri ile ilgili 
sınıf  veya ekli I sayılı Cetve-
lin Genel İdare Hizmetleri Sı-
nıfı (g) bölümünde belirtilen 
görevlerde kazanılmış hak 
aylık derecelerine göre ala-
bilecekleri ek göstergelerden 
düşük olamayacağı hükme 
bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemede, 
ek göstergenin, memurların 
sınıfları, kadroları veya gö-
revleri esas alınmak suretiyle 
hesaplanacağı, memurların 
belirtilen sınıf ve görevde bu-
lundukları sürece ödemelere 

esas alınacağı belirtildikten sonra bu durumun istisnalarına yer verilerek kurumların 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli kadrolarına atananla-
rına uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden 
düşük olamayacağı düzenlenmiştir.

148 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde konu açıklanmış ve burada da kurumların 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli kad-
rolarına uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden 
düşük olamayacağı belirtilmiş ve konuyla ilgili örneklere yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, bahse konu personelin müdürlük kadrosuna atanması durumunda ek göster-
gesinin daha önce bulunduğu ve kazanılmış hak aylık derecesine göre aldığı ek göstergeden düşük olamayacağı ve bu doğrultuda; 
müdürlük kadrosunun ek göstergesinin “2200” olması nedeniyle personelin ek göstergesinin mühendis kadrosu için öngörülen 
“3600” ek göstergeye göre hesap edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

3) Belediyeye ait olan ancak ekonomik şekilde kullanılamayan, sürekli tamir gerektiren  hizmet araçlarının trafik-
ten çekildikten sonra ihale ile satışı katma değer vergisi istisnası kapsamında mıdır?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4 numaralı bendinin (g) alt bendinde metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.
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Kanun’un 30’uncu maddesinde ise mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeye-
cek vergiler sayılmış olup vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (Bu Kanunun 
17’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer 
vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan 
katma değer vergisi bunlar arasında sayılmıştır.

18/07/1997 tarihli ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde 
araçların hurdaya çıkarılmasında yapılacak işlemler ile ilgili olarak ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Katma Değer Vergisi Uygulama 
Tebliği’nin 2.1.3.3.3 sayılı Hurda ve Atık Teslimi bölümünde hurda kavramı “her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam 
hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak 
haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul madde” olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı bölümde araç-gereç ve iş makinelerinin, 3065 sayılı Kanun’un (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında 
değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş bir şekilde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değer-
lendirmesi gerektiği, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların tesliminin 
tevkifat kapsamında değerlendirilmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde hurdaya ayrılmak suretiyle trafikten çekilmeleri nedeniyle 
teslimlerinin 3065 sayılı Kanun’un (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden müstesna olan motorlu kara taşıtlarının tesliminde de aynı 
şekilde işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 16/06/2010 tarihli ve KDV.06.03 sayılı ve şirkete ait ekonomik ömrünü doldurmuş, ilgili trafik müdürlü-
ğünce “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan kullanılamaz haldeki kamyon ve çekicinin satılması durumunda söz konusu satış işleminin 
katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkındaki Özelgesinde hurdaya ayrıldığı anlaşılan araçların, “hurda kavramına” 
uyması ve hurda olarak satılması halinde KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulma-
sının mümkün olduğu, ancak söz konusu araçların kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV 
uygulanmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Yine 31/01/2012 tarihli ve 2010-12 sayılı Özelgede de “tamir ve bakımından sonra kullanılması mümkün olmayan ve yukarıda 
yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya çıkarılarak hurda belgesi alınmış olan aracın, sigorta şirketine tesliminde, sigorta şirketi 
adına fatura düzenlemeniz gerekmekte olup, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisna olan bu işleme ait bedel 
üzerinden ayrıca KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kanunun 30/a maddesine göre vergiden istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapıl-
ması mümkün bulunmamakta olup, söz konusu aracın alımında yüklenilen KDV tutarının daha önce indirim konusu yapılmış olması 
halinde, hurda araç olarak teslim edildiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına yazılmak 
suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Diğer yandan 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanunun 
1’inci maddesinde Demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, aleminyum, antimuvan ve nikel hurdalar ile bunların hurda halindeki halitala-
rının ve kullanılamayacak bir hale gelmiş bilümum muharrik veya müteharrik vasıtaların memleket dışına çıkarılmasını yasak etmiye 
Cumhurbaşkanının (daha önce İcra Vekilleri Heyeti- Bakanlar Kurulu) yetkili olduğu belirtilmektedir.

20/03/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında “Resmi daire ve idareler ve iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara ait 
müessese ve iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak 
hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tara-
fından 6 ayda bir piyasa etütlerine dayanarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul edilecek fiyatlarla 
adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri…” hükmü gereğince, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri (HUR-
DASAN) A.Ş. bu kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlardan her türlü hurda malzemeyi toplama ve değerlendirme 
göreviyle yükümlü kılınmıştır. 

4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 37’nci maddesinde ise katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, hizmet dışı 
kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri beledi-
yelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumların yetkili olduğu 
ifade edilmiştir.

Bu açıklamalardan hurda taşıtların HURDASAN’a satılması gerektiği, tamir ile kullanılabilecek araçların satışının 2886 sayılı Kanun 
kapsamında ihale yapılmak suretiyle gerçekleştirilebileceği, bu satışın 3065 sayılı Kanun’un (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden 
istisna olmasının ise araçların hurda olması halinde mümkün olabileceği düşünülmektedir.
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Konukevimiz belediye başkanları ve belediye mensuplarına 
7/24 Ankara’da konaklama hizmeti vermektedir.

Selanik 2 Cad. No: 57 Kızılay / ANKARA
Tel: (0312) 419 21 33 Faks: (0312) 419 21 37

konukevi@tbb.gov.tr | www.tbb.gov.tr
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Desteklerinizle Günden Güne 
Büyümeye Devam Ediyoruz...
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Abone Sayısı
15.203



TBB
“ Birlikte Belediyecilik ”

kelebekler vadisi / fethiye-Muğla

T Ü R K İ Y E  B E L E D İ Y E L E R  B İ R L İ Ğ İ  D E R G İ S İ

İL
L
E
R
&

İL
L
E
R
&

  M A Y I S - H A Z İ R A N - T E M M U Z  2 0 2 2  •  S A Y I :  8 8 9 - 8 9 0 - 8 9 1

Güvenli Okullar nasıl 
inşa edilir?

TBB MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANDI

ÇOCuk 
küTüPHaneleri 
seMPOZYuMu

aile ve sOsYal 
HiZMeTler Bakanı 
derYa Yanık YaZdı

İLLE
R

 VE
 B

E
LE

D
İYE

LE
R

 D
E

R
G

İS
İ

TÜ
R

K
İYE

 B
E

LE
D

İYE
LE

R
 B

İR
LİĞ

İ
  M

A
Y

IS
-

H
A

Z
İR

A
N

-
T

E
M

M
U

Z
 2

0
2

2
 •

 S
A

Y
I:8

8
9

-
8

9
0

-
8

9
1

Belediyeler
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