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Fatma Şahin
Türkiye Belediyeler Birliği ve

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Okurlar, 

Ülkemizin belediyecilik alanındaki en uzun soluklu yayını olan İller ve Belediyeler Der-
gisi;  Birliğimizden ve belediyelerimizden haberler, uzmanlarca kaleme alınan rehber 
niteliğinde makaleler, belediyelerimizden iyi uygulama örnekleri ve soru-cevap bölü-
münden oluşan yeni sayısıyla okurlarının beğenisine sunuldu. TBB Mayıs Ayı Olağan 
Meclis Toplantısını geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleştirdik. Uzun zaman sonra, yo-
ğun pandemi tedbirleri altında ilk kez yüz yüze bir araya geldiğimiz bu önemli günde 
yeniden TBB Başkanlığı görevine seçilmekten duyduğum heyecan ve mutluluğu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Aynı gün seçimle belirlediğimiz encümen üyelerimizi de tebrik 
ediyor, “Birlikte Belediyecilik” anlayışı ile başarılı çalışmalara imza atacağımıza inandı-
ğımı belirtmek istiyorum.  

Bildiğiniz üzere Covid-19 pandemi sürecinde küresel bir sorunla ulusal bir mücadele 
verdik. Toplumun her kesimi bu süreçten olumsuz etkilendi. Özellikle eğitim-öğretim 
sistemlerinde zorunlu olarak büyük bir değişim yaşandı ve öğrencilerimiz eğitimlerine 
uzaktan devam etti. Belediyelerimiz bu dönemde tüm imkânlarıyla çocuklarımızın ha-
yatını kolaylaştırmaya gayret etti. Meclis toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımız Sa-
yın Ziya Selçuk da belediyelerimize eğitim faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederek MEB 
tarafından hazırlanan “Telafide Ben de Varım” programını belediyelerimizle paylaştı. 
Meclis toplantımızla ilgili bütün detaylara dergimiz sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Ülkemiz belediyeleri adına önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğim Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD)  Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye 
Başkanları Koalisyonu’na davet edilmem ile ilgili de mutluluğumu siz değerli okurları-
mızla paylaşmak isterim. Ülkemizin yerel yönetimler alanındaki başarısının bir göster-
gesi olarak kabul edebileceğimiz bu davet vesilesiyle belediyelerimizin iyi örneklerini 
duyurma ve yerel kalkınmaya katkı sağlama fırsatı bulacağımdan dolayı duyduğum 
heyecan ve kıvancı da ifade ederim. Paris’te aldığım bu ödül Türk belediyeciliğine ve-
rilmiş bir ödüldür. Birliğimiz; bakanlıklar, STK’lar ve üniversitelerle iş birliklerine devam 
ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz  “Gençlik ve Spor Çalıştayı” ve Boğaziçi Üniversitesi iş bir-
liğiyle gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı” bu faaliyetlerimiz arasında 
yer aldı. Ayrıca; 19 Mayıs gününe özel “1915 Olaylarını Anlamaya Doğru: Gençleri-
mizin Bilmesi Gerekenler Etkinliği”ni alanında uzman panelistlerin katılımıyla çevrim 
içi düzenledik. Vakıflar Haftası kapsamında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaklığında 
düzenlediğimiz “Vakıf Kuran Kadınlar Konferansı”nda vakıf medeniyetini yaşatmak için 
neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bu toplantılarımıza da dergimizde geniş yer ayırdık.

Yeni sayımızda belediyelerimizin tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında iyi uygula-
ma örneklerinin yanı sıra; TBB Proje ve Finans Birimi uzmanlarımızca kaleme aldığı 
“Avrupa Birliği Proje Yönetim Metodolojisi”, “Kapsayıcı Kentler” ve “Yerel Turizm ve 
Ekonomik Kalkınma” başlıklarında makaleler okurlarımızın ilgisine sunuldu. Keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Büyük bir ihtimamla hazırladığımız bütün bu içerikler ve daha fazlasını sizlerin takdirine 
sunarken, bugüne kadar dergimize gösterdiğimiz teveccüh için şükranlarımı sunuyor; 
bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle esenlikler temenni ediyorum.
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tBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında ve 
milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla ankara’da yapılan toplantıda çok 

sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi de hazır bulundu.
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TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin baş-
kanlığında ve Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un katılımıyla Anka-
ra’da yapılan toplantıda çok sayıda 
belediye başkanı ve meclis üyesi de 
hazır bulundu. 

Toplantıya yoğun programından 
dolayı katılamayan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay da bir telgraf 
ileterek desteklerini bildirdi. 

Açılış konuşmasına Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek 
başlayan Başkan Şahin, Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından çocuk-
ların pandemi sürecinde aksayan 
eğitimlerinin telafisine yönelik ha-
yata geçirilen projenin çok önemli 
olduğunu kaydederek bu süreçte 
belediyelerin öğrencilerin eğitimine 
destek veren çalışmalarına değindi.  

Şahin: “Birlikte rahmet 
var anlayışıyla çalışan bir 
birliğiz.” 

Türkiye Belediyeler Birliğinin Cum-
huriyet tarihinin en güçlü kurumla-
rından biri olduğunun altını çizen 
Şahin, “Birliğimiz, ‘demokrasi ye-
relde başlar’ anlayışıyla herkesin 
masada olduğu, herkesin görüş ve 
fikirlerini paylaştığı bir birliktir. Bü-
yük bir küresel sorunla karşı karşıya 
kaldığımız bu süreçte çözüm odaklı, 
‘birlikte rahmet var’ anlayışıyla çalı-
şan bir birliğiz. Bu Birliği kuran, bu-
güne kadar getiren herkese şükran-
larımı sunuyorum. Bugün aramızda 
olmayan başkanlarımızı rahmetle 
anıyorum.” ifadelerini kullandı. 
Dünyanın zor bir dönemden geç-
tiğini hatırlatan Şahin, “Hepimiz 
zamanın ve mekânın şahitleriyiz. 

Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde ulusal bir mücadele veriyo-
ruz. Çıkan genelgelerin en önemli 
uygulayıcısı belediyeler. Çok zor bir 
dönem; gelirler azaldı, giderler arttı, 
beklentiler yüksek. Toplumun iyileş-
mesi lazım. Bütün belediyelerimizin 
bu dönemde ‘sevgiyle, paylaşarak, 
birlikte iyileşeceğiz’ düşüncesiyle 
nasıl bir gayret gösterdiğine şahidiz. 
Tünelin ucu göründü. Allah’ın izniy-
le bu süreçten en az zararla çıkaca-
ğız.” dedi. 

Şahin: “TBB olarak büyük 
bir eğitim ordusuyuz.” 

Pandemiden sonra yeni bir dünya-
nın kurulduğunu kaydeden Şahin, 
yeni dünyaya şimdiden hazırlan-
mak gerektiğine işaret ederek Tür-

türkiye Belediyeler 
Birliğinin Cumhuriyet 

tarihinin en güçlü 
kurumlarından biri 

olduğunun altını çizen 
Şahin, “Birliğimiz, 

‘demokrasi yerelde 
başlar’ anlayışıyla 

herkesin masada olduğu, 
herkesin görüş ve 

fikirlerini paylaştığı bir 
birliktir.” dedi.
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kiye Belediyeler Birliğinin bakan-
lıklarla iş birliği halinde yürüttüğü; 
Akıllı Şehirler, Yeşil Şehirler, Sıfır 
Atık, Gıdanı Koru; Sofrana Sa-
hip Çık, Çocuk Dostu Şehirler gibi 
başlıklardaki çalışmalara değindi. 
TBB’nin eğitim faaliyetleri hakkın-
da bilgiler paylaşan Başkan Şahin, 
“Belediyeciliğin bir okulu yok. Bü-
yük bir tecrübe istiyor. TBB olarak 
büyük bir eğitim ordusuyuz ve bele-
diyecilerimiz için mütemadiyen eği-
timler yapıyoruz. Dünya artık bilgi 
ekonomisini konuşuyor. Benim çok 
sevdiğim bir söz var; ‘Bilgi güçtür, 
iktidar yapar’. Medeniyetler tarihine 
baktığımızda kim o dönemin bilgisi-
ni elinde tutuyorsa o dünyanın sö-
zünü söylüyor. Dünyanın 10. büyük 
ekonomisi olma gibi bir hedefimiz 
varsa bilgi toplumu olmak zorun-
dayız ve beşeri sermayeye yatırım 
yapmak zorundayız.” diye konuştu. 

Şahin: “Şampiyon 
Başkanlar daveti Türkiye’de 
belediyeciliğin geldiği 
noktayı gösteriyor.” 

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şam-
piyon Belediye Başkanları Koalis-
yonu’na davet edilmesine değinen 
Başkan Şahin, küresel gündemi 
yakalamanın zorunluluk olduğuna 
vurgu yaparak, “Geçen hafta Pa-
ris’te 37 ülkenin 63 belediye baş-
kanının olduğu şampiyonlar liginde 
ilk kez Türkiye’den Gaziantep bu 
kategoriye dahil edildi. Bu aslında 
benim şahsıma değil, Belediyeler 
Birliğine, buradaki her bir başka-
nımıza. Bu davet Türkiye’de bele-
diyeciliğin geldiği noktayı ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızla 1994 yılında 
atılan tohumun artık küresel ölçekte 
kabulünü gösteriyor.” şeklinde ko-
nuştu. 

Bakan Selçuk: “Bütün 
belediyeler çocukların 
eğitim, öğretim ve 
sosyal hayatlarını nasıl 
güzelleştiririz, diye çok 
büyük bir gayet sarf 
ediyorlar.” 

Toplantıya belediyelere teşekkür 
etmek üzere katıldığının altını çizen 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
“Bütün belediyeler çocukların eği-
tim, öğretim ve sosyal hayatlarını 
nasıl güzelleştiririz, nasıl iyileştiririz 
nasıl destek oluruz diye çok büyük 
bir gayet sarf ediyorlar. Bu gayret-
leri sürekli izliyoruz. Karşılıklı temas 
ve iş birliği halindeyiz. Böyle bir 
küresel salgın döneminde eğitimin 
önemi aslında çok daha bilinçli bir 
şekilde açığa çıktı.” dedi. 

Selçuk: “Belediyelerimize 
sonsuz teşekkür borçluyuz.” 

Belediyelerin pandemi sürecindeki 
eğitim çalışmalarını hatırlatan Ba-
kan Selçuk, “Okulların sadece bi-
limsel bilgilerin kazanılması olmadı-

milli eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, “Bütün 

belediyeler çocukların 
eğitim, öğretim ve 

sosyal hayatlarını nasıl 
güzelleştiririz, nasıl 

iyileştiririz nasıl destek 
oluruz diye çok büyük 

bir gayet sarf ediyorlar.” 
dedi.
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ğı çocukların birbirileriyle etkileşim 
kurması, okula gitmesinin, sosyal-
leşmesinin, arkadaşlıklarının, öğret-
men-veli ilişkisinin ne kadar kritik 
olduğunu ve bu toplumun yaşama 
sevinciyle mutluluğuyla ilgili oldu-
ğunu çok rahatlıkla görme imkânı-
mız oldu. Yeniden toparlanma ve 
yeniden düşünme fırsatımız oldu. 
Sizlerin de bu konudaki destekleri; 
tablet desteği, diğer sosyal destek-
ler, bir takım eğitim yayınlarının 
bastırılması, dağıtılması gibi. Bun-
ların her biri için sonsuz teşekkür 
borçluyuz, sağ olun var olun.” dedi. 

Selçuk: “Dünyada en çok 
eğitim yayını yapan ülke 
Türkiye.” 

Milli Eğitim Bakanlığının pandemi 
sürecindeki çalışmalarına değinen 
Bakan Selçuk konuşmasında şu 

sözlere yer verdi: “Bakanlık olarak 
dünyanın bütün eğitim bakanlıkla-
rını izliyoruz. Hangi ülke ne yapıyor 
buna bakıyoruz. Sayısal verilere 
bağlı olarak görülen o ki; dünyada 
televizyon kanalı kurabilen üç dört 
ülke var. En çok yayın yapan ülke 
de Türkiye. EBA internette dünya 
birinciliğimiz var biliyorsunuz. En 
çok ziyaret edilen eğitim sitesi birin-
ci olmak gurur veriyor bize. Daha 
da ileri aşamalara doğru gidiyoruz, 
daha iyisini yapacağız hep bera-
ber.” dedi. 

Öğretmen eğitimi konusunda yüz-
de 1000’lerin üzerinde bir artış 
olduğu bilgisini paylaşan Bakan 
Selçuk, hizmet içi eğitimde arz te-
melli bir yaklaşımdan talep temelli 
bir yaklaşıma geçtiklerini söyledi. 2 
milyon 300 bin öğretmene eğitim 
verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk 

öğrencilerin aksayan eğitim-öğre-
timlerinin telafisine yönelik haya-
ta geçirecekleri ulusal destekleme 
programı hakkında bilgiler verdi. 
Bakan Selçuk, telafi programıyla 
ilgili belediyelerle bir araya gelerek 
fikir alışverişinde bulunduklarını da 
aktararak “Destekleriniz için peşin 
peşin şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sizlerin yaptığı eserleri gördükçe 
kıvanç duyuyoruz. Çocuklarımızın 
geleceği için ortaya koyduğunuz bu 
enerji için şimdiden teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerine yer verdi. 

Konuşmaların ardından kürsüye 
gelen TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Birol Ekici ise  2020 Yılı Faaliyet 
Raporuna ilişkin meclisi bilgilendir-
di. Toplantı çerçevesinde gündem 
maddeleri görüşülerek oy birliğiyle 
karara bağlandı. Görüşmelerin aka-
binde encümen üyelerinin seçimine 
geçildi. Yapılan oylama neticesinde 
mevcut encümen üyeleri yeniden 
göreve seçildi. 

TBB Encümen Üyeleri de 
Yeniden Seçildi 

Yapılan oylama neticesinde encü-
men üyeleri belirlendi. Buna göre; 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı 
Savcı Sayan, Yozgat Belediye Baş-
kanı Celal Köse, Şırnak Belediye 
Başkanı Mehmet Yarka, Yenima-
halle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 
Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse, Kepez Belediye Başkanı Ha-
kan Tütüncü, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Konak Bele-
diye Başkanı Abdül Batur, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan 
Akgün, Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz TBB Encümen üye-
liğine seçildi.
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Amasya Belediyesi, 12 bin metre-
kare alana inşa edilecek modern 
hayvan hastanesi için harekete geç-
ti. Başkan Sarı, Türkiye’de doğal 
alanda barınak kuran tek belediye 
olduklarını ifade ederek, “Geldiği-
miz günden beri ağzımızdan çıkan 
sözlere riayet edeceğimizi, vatan-
daşlarımızın da bu konuda bizlere 
güvenmelerini arzu ediyoruz. Verdi-
ğimiz sözleri yerine getirirken sade-
ce insanları değil şehrimizde bera-
ber yaşadığımız hayvanlarımızı da 
unutmuyoruz. İmzasını atacağımız 
modern hayvan barınağının ihale-
sini gerçekleştirdik. İnsanlar için na-
sıl TOKİ’ler yapıyorsak hayvanlar 
için de huzurla, konforlu bir şekilde 
yaşayacakları güzel bir mekân ha-
zırlıyoruz. 12 bin metrekare alana 
inşa edilecek olan bu alanda hem 
sokak hayvanlarına sahip çıkılacak 
hem de uzun süreli evinden ayrılan 
vatandaşlarımız hayvanlarını bura-
daki barınağımıza emanet edebile-
cekler.” dedi.

Hayvanların Yaşam Kalitesi 
Yükselecek

Amasya’da hayvanların yaşam 
standartlarını artırabilmek için mo-
dern bir hayvan hastanesi kurdukla-
rını ifade eden Başkan Sarı, “Tarım 

ve Orman Bakanlığından 49 yıllı-
ğına belediyemize tahsis ettiğimiz, 
hayvanların sağlık durumlarının 
düzenli bir şekilde kontrol edilmesi 
için bakım odaları ve ameliyathane-
ler bulunmaktadır. Hayvanlarımız 
doğal ortamda, huzurlu ve sağlıklı 
bir şekilde yaşayacaklar. Doktorları-
mız, hemşirelerimiz her daim rutin 
kontrollerini gerçekleştirecek. 9-10 
milyon civarında maliyeti olan barı-
nağın bir kısmını OKA’dan aldığımız 
destekle, geri kalan kısmını da be-
lediyemiz tarafından karşılayacağız. 
Bugün bir sözümüzü daha icra et-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Pro-
je tamamlandığında tüm hayvanla-
rımızın yaşam kalitesi yükselecektir. 
Şehrimizdeki hayvanseverlerin de 
desteklerini bekliyoruz.” şeklinde 
konuştu.

haYvan haStaneSi kuruluYor 

amasya Belediye Başkanı mehmet Sarı, 12 bin metrekare alana kurulacak olan 
modern hayvan hastanesinin bitirildikten sonra türkiye’de örnek gösterileceğini 

ifade etti.

Amasya Belediye Başkanı
Mehmet SARI
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OECD tarafından Şampiyon Be-
lediye Başkanları arasına Türki-
ye’den seçilen ilk belediye başkanı 
olan Şahin, Gaziantep’te yapılan 
belediye hizmetlerine değinerek 
bu hizmetlerde emeği geçen dev-
let büyüklerine tek tek teşekkür 
etti. Başkan Şahin, “Saygıdeğer 
Meclis Başkanım, Kıymetli Baş-
bakanım, Değerli Bakanlarım, 
Kıymetli Valilerim, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliğinin Değerli 
başkanı, Değerli Büyükelçilerim, 
Kıymetli Vekillerim, Değerli çalış-
ma arkadaşlarım. Beni hiç yalnız 
bırakmadınız. Tabi en büyük te-
şekkür Sayın Cumhurbaşkanıma. 
Sınırda kaos var, savaş var; üç 
yüz fabrika açtık. Sayın Cumhur-
başkanı’mız yanımızdaydı. Yüz 
otuz kilometreden su getireceğiz, 
Hayrettin Başkanımız yanımız-

daydı. Kahramanmaraş’a teşek-
kürler.” diye konuştu.
“Emek sevgidir. Emek verdiğin 
şeyi seversin. Başarı için zekân ka-
dar emek ve çalışma da gerekir.” 
diyen Şahin, dünyada yaşanan 
insanlık dramlarına ve çevresel 
felaketlere de dikkat çekti.  Şahin, 
“Eğer çocuklar susuz kalıyorsa, 
Aylan Bebekler kıyıya vuruyorsa 
bu dünya sürdürülemez. Sürdü-

Fatma Şahin oeCd’nin ŞampiYon 
BelediYe BaŞkanları araSında

 

türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, 25 mayıs’ta ankara’da düzenlenen “oeCd kapsayıcı Büyüme Girişimi-

Şampiyon Belediye Başkanları resepsiyonu”nda konuştu. 
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rülebilir bir dünya için ekonomi 
kadar insani bakış açısı da gere-
kir. Yetimin bakışı, yoksulun ba-
kışı, muhtacın bakışı, gencin, ço-
cuğun, kadının bakışı gerekiyor. 
Eğer bu dünya 1,5 derece daha 
ısınırsa torunlarımıza bırakacağı-
mız bir dünya kalmayacak. İyiler 
şampiyon olana kadar, yaşatan-
lar şampiyon olana kadar gidecek 
çok yolumuz var.” ifadelerini de 
kullandı.

Ardından söz alan Adalet Ba-
kanı Abdülhamit Gül, “Ülkemiz 
için, Gaziantep için çok önem-
li bir mutluluğa tanık oluyoruz. 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Fatma Şahin’in şam-
piyon belediye başkanları arasına 
girmesinden büyük gurur du-
yuyoruz. Bu alandaki birinciliği 
OECD nezdinde tüm dünyaya 
aktaracak birikime, tecrübeye, 
aşka ve heyecana sahiptir Başka-
nımız.” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ise, “Bugün Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın 

Fatma Şahin’in OECD Kapsayı-
cı Büyüme Girişimi-Şampiyon 
Büyükşehir Belediye Başkanları 
Girişimi’ne katılımı vesilesiyle bir 
aradayız. OECD’nin bu girişimi 
bundan beş yıl önce dünyada 
artan eşitsizliklerle mücadelede 
yerel yönetimlerin bir araya gel-
mesi vesilesiyle hayata geçirildi. 
Dünyada altmış dört büyükşehir 

belediye başkanından oluşan bu 
girişime yalnızca bu alanda ba-
şarılı çalışmalar yürüten belediye 
başkanları davet edildi. Bu ba-
kımdan Fatma Hanım’ın buraya 
davet edilmesi bizleri gururlandır-
dı.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve 
Eski Başbakan Binali Yıldırım, 
“Fatma Hanım’ın imza attığı sos-
yal projeleri hepimiz biliyoruz. 
Bir şehir devlete bağımlı olmaya 
devam ederse kalkınmasını ger-
çekleştiremez.  Gaziantep öyle 
bir şehir ki birçok şehrimizden 
farklı bir şehir. Devlete bağımlı 
değil tam tersi devletin yükünü 
azaltan bir şehir. Bunun nedeni 
de özel sektörün dinamiklerini 
çok iyi kullanması. Oluşturdu-
ğu istihdam, oluşturduğu katma 
değer, ihracatta on milyarı aşan 
ekonomiye katkı Gaziantep’in 
farkını ortaya koyuyor.” şeklinde 
konuştu. Programın sonunda gü-
nün anısına fotoğraf çektirilirken, 
Gaziantep’e özgü lezzetler ikram 
edildi.
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GenÇlik ve Spor ÇalıŞtaYı 
GerÇekleŞtirildi

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep valiliği ve 
türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğinde düzenlenen Gençlik ve Spor Çalıştayı 21 

mayıs’ta Gaziantep’te yapıldı.
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30 Büyükşehir Belediyesi Spor Da-
ire Başkanlarının ve Gençlik Spor 
İl Müdürlerinin katıldığı çalıştay iki 
oturumdan oluştu. Birinci oturum-
da gençlik, ikinci oturumda ise spor 
konuları işlendi.

Çalıştaya katılan Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, okul kulüpleri, erişilebilir-
lik adına yapılan 34 spor tesisi ve 
“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloga-
nıyla yürütülen faaliyetlere değine-
rek, “Gaziantep her alanda olduğu 
gibi bu alanlarda da öncü ve model 
oldu.” övgüsünde bulundu.

Spor konusunun işlendiği ikinci 
oturuma; Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep 

Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet 
Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Sait 
Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP 
Gaziantep Milletvekilleri Ali Mu-
hittin Taşdoğan, Sermet Atay, Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tür-
kay Dereli, SANKO Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile 
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Osman Bilgin, AK Parti İl Başkanı 
Eyüp Özkeçeci ve MHP İl Başkanı 
Cahit Çıkmaz katıldı.

Bakan Kasapoğlu: “Aile 
ve Kadınlar Sporda Öncü 
Olmalıdır.”

Bakan Kasapoğlu sporu tabana 
yayma konusunda eğitim iş birli-
ğinin çok önemli olduğuna dikkati 
çekerek, “Aile ve kadınlar sporda 
öncü olmalıdır. Kadını toplumun 
öncüsü olarak görüyoruz. Kadınlar, 
öncü ruhla sporu tabana yayma 
noktasında inanıyorum ki bu başa-
rıda önemli pay sahibi olacaklardır. 
O yüzden kadınların önceliklerine 
göre tesislerin kurulmasını sağlar-
sak ülkemizi spora daha hızlı enteg-
re edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Engellilerin spora entegrasyonuy-
la toplum içerisinde daha fazla yer 
almasının öncelikli hedefleri arasın-
da olduğunu da aktaran Kasapoğ-
lu, “Yerel belediyecilik anlayışıyla, 
belediye başkanlarımızla ortaklaşa 
hareket ederek engellilerin enteg-
rasyon sürecinde ilerleme kayde-
derek hedeflerimizi yeni noktalara 
taşıdık.” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’le zaman za-
man yaptığım görüşmelerde Ga-
ziantep’te de engellilere yönelik 
çalışmaların çok ciddi noktalara 
eriştiğini öğrendim.” diyen Kasa-
poğlu, toplum içerisinde yer alan 
özel bireylere dönük çalışmaların-

dan dolayı Türkiye’de faaliyet gös-
teren yerel belediyelerden övgüyle 
bahsetti. Kasapoğlu, “Kadın, erkek, 
genç, engelli her bireyimizi sporla 
buluşturacağız” dedi.

Başkan Şahin: “Spor; akıl, 
kalp, cesaret, azim ve güzel 
ahlaktır.”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, katılımcıların şehre 
gelerek Anadolu’nun bütün renkle-
rini ve sesini duyurduklarını söyle-
yerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Gençlik ve Spor Bakanı 
dr. mehmet muharrem 

kasapoğlu, okul 
kulüpleri, erişilebilirlik 

adına yapılan 34 
spor tesisi ve “Yüzme 
Bilmeyen kalmasın” 
sloganıyla yürütülen 

faaliyetlere değinerek, 
“Gaziantep her alanda 

olduğu gibi bu alanlarda 
da öncü ve model oldu” 

övgüsünde bulundu.

engellilerin spora 
entegrasyonuyla toplum 
içerisinde daha fazla 
yer almasının öncelikli 
hedefleri arasında 
olduğunu da aktaran 
kasapoğlu, “Yerel 
belediyecilik anlayışıyla, 
belediye başkanlarımızla 
ortaklaşa hareket 
ederek engellilerin 
entegrasyon sürecinde 
ilerleme kaydederek 
hedeflerimizi yeni 
noktalara taşıdık.” 
ifadelerini kullandı.
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liderliğinde ‘İnsanı Yaşat ki Devlet 
Yaşasın’ diyerek yola çıktık. İnsa-
nımızı nasıl yaşatacağız dediğimiz-
de yaşlısı ile her kesimi ve herkesi 
kucakladık. Fırsat verilip küçük bir 
adım atınca ne kadar muhteşem 
başarılar geleceğine inandık. İşte bu 
şehir bu yüzden çok özel bir şehir. 
Bu şehir sanayi şehri idi, şimdi kül-
tür ve turizmde yükselen, ensar bir 
şehir. Ayrıca artık bu şehir eğitim 
şehri, Gençlik ve Spor Bakanımız 
sayesinde ‘Spor Kenti’ oluyor. Be-
lediye Meclisimizde özel oturum ya-
parak onu fahri hemşerimiz yaptık. 
‘Marifet iltifata tabidir’ der Muallim 
Naci. Biz bu güzel çalışmalar için 1 
milyon genci ile Türkiye’nin en genç 
şehri olarak çok teşekkür ediyorum. 
Öncelikle biz tesis olmadan tanıtım 
olmaz dedik. Şuna inanarak ‘Gönlü 
taş olanın şehri taş, gönlü aşk ola-
nın şehri de gülistan olur’ dedik. O 
yüzden buranın medeniyetine bak-
tığımızda çok özel bir bağ görürsü-
nüz. Sporun kaybedeni yok, spor 
güçtür. Ay yıldızlı bayrağı dalga-
landırdığımızda güçtür. Spor; akıl, 
kalp, cesaret, azim, güzel ahlaktır. 
Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben spor-

cunun zeki, çevik ve aynı zamanda 
ahlâklısını severim.’ diyorken Cum-
hurbaşkanımız ‘Spor ne kazanma 
hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek 
kelime ile özgüvendir’ diyor. Mode-
limiz çok kuvvetli” diye konuştu.

Açılış konuşması sonrası çalıştay 
katılımcılarına gençlik ve spor adına 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmalar hakkında sunum 
yapan Başkan Fatma Şahin, yürü-
tülen çalışmalarda koordinasyonun 
başında valiliğin olduğunu belirte-
rek, “Pandemide ‘Ben Okuyorum 
Gaziantep Okuyor’ dedik herkesi 
okuttuk. Televizyon izleme süresi 
anketlerde birinci sıradayken kitap 
okuma birinci sıraya yükseldi”dedi.

Sunumun devamında Başkan Fat-
ma Şahin, spor ve gençliğe yönelik 
özel bir daire başkanlığı kurduğunu 
hatırlatarak, “3 yılda 34 spor tesisi 
bitirdik ‘Gaziantep Modeli’ ile. Spor 
ve gençliğe yönelik özel bir daire 
başkanlığı kurup başına bir eğitim-
ciyi getirdik. Arkadaşımız sistemi 
kurup çalıştı. Bütün tesisler tamam-
landı. Çocuklarımız tesislerden ya-
rarlanmak için dört gözle pandemi 

yasaklarının bitmesini bekliyor. 
Spor tesislerinin isimlerini koyarken 
bu şehirde sporculuk yapmış kişile-
rin isimlerini koyduk. Birçok alanda 
çocuklarımıza can oldu, çocukları-
mız bu tesislerle nefes alıyor.” diye 
aktardı.

Başkan Şahin sunumunda Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi olarak 
21 branşta 670 aktif lisanlı sporcu 
ile faaliyet gösterdiklerini, berabe-
rinde 159 madalya kazanıldığını 
aktararak şehirde Gazi Yarı Mara-
tonu, Rumkale Su Sporları Festiva-
li, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet 

Başkanı Fatma Şahin, 
katılımcıların şehre 

gelerek anadolu’nun 
bütün renklerini ve 

sesini duyurduklarını 
söyleyerek, “Sayın 

Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ‘insanı 

Yaşat ki devlet Yaşasın’ 
diyerek yola çıktık. 

insanımızı nasıl 
yaşatacağız dediğimizde 

yaşlısı ile her kesimi ve 
herkesi kucakladık.” 

dedi.
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Şampiyonası gerçekleştirdiklerini 
hatırlattı.

Sunumunun sonunda Başkan Şa-
hin e-spor alanında ciddi bir ya-
tırıma hazırlanıldığını söyleyerek, 
“Çocukların dünyasında ne varsa 
onlarla uğraşacakları altyapıyı ha-
zırlıyoruz. Sayısız yarışmalar, sosyal 
farkındalık projeleri yaptık. Sına-
va girecek 56 bin öğrenciye hijyen 
paketi dağıttık. Z kuşağı anket ça-
lışmasıyla eylem planları oluştur-
duk. Okulların hijyen ve pandemi 
koşullarında güvenli eğitim alması 
için eksiklikleri giderdik. Kamplar 
düzenledik. Obezite kampları aç-
tık. Birçok eğitimler düzenledik. 
Bisikletler yol olmadan olmuyor 54 
kilometre bisiklet yolu yaptık. Yarış-
malarda başarılı olan gençlerimizi 
Millet Kütüphanesi’ne götürdük. 
Bütün kurumlarla ‘Spor Şehri Gazi-
antep’ olmak için çalışıyoruz.” dedi.

Gül: “Pandeminin 
bitmesiyle beraber hedeflere 
ulaşacağız.”

Katılımcılara teşekkür eden Gazi-
antep Valisi Davut Gül, “Bizim bir 
iddiamız var. Benden önce anla-
tıldı. Gaziantep Modeli’nde şehrin 
bütün bileşenleri var. Burada sivil 

toplumu, bürokratları, memurları ve 
sporla ilgilenen kişileriyle topyekûn 
bütün uygulamaları yaptırmak is-
tiyor, 2 milyonun sporla ilgilenme-
sini istiyoruz. Buradaki en önemli 
enstrümanımız, Gençlik ve Spor 
Bakanı’nın bizlere çizdiği yol ve son 
3 yıldaki politika değişikliği. Bu de-
ğişiklik eskiden büyük spor tesisle-
rimiz vardı ama mahalle ölçeğinde 
yürüme mesafesinde sporun taba-
na yayılması ile ilgili bir tesisleşme 
başladı. Belediyelerimiz maddi ve 
manevi katkı sundular. 170 bin ki-
şiye lisans çıkardık. Okul spor ku-
lüplerinin katkılarla eksikliklerini 
giderdik. Pandeminin bitmesi ile 
beraber hedeflere ulaşacağız.” diye 
konuştu.

Çalıştayda konuşan AK Parti Ga-
ziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 
“Gençliği olmayanın geleceği ol-
maz.” sözünü hatırlatarak, gençliğe 
çok önem verilmesi gerektiği, ihti-
yaçların harfiyen giderilmesinin en 
önemli konu olduğunu söyledi.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdo-
ğan ise çalıştaydaki konuşmasında 
Türkiye’nin gücünün kaynaklar ve 
yer altı zenginliklerinden değil genç 
nüfusundan geldiğini vurguladı.

Başkan Şahin 
sunumunda Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak 21 branşta 670 
aktif lisanlı sporcu ile 

faaliyet gösterdiklerini, 
beraberinde 159 

madalya kazanıldığını 
aktararak şehirde Gazi 

Yarı maratonu, rumkale 
Su Sporları Festivali, 

dünya işitme engelliler 
Bisiklet Şampiyonası 
gerçekleştirdiklerini 

hatırlattı.
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Kastamonu Belediye Başkanı Op. 
Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; bele-
diye tarafından projelendirilen, Tür-
kiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, 
ev kadınlarının hane ekonomisine 
önemli ölçüde katkı sağlayacağı, 
kadınların evlerinde ürettiği çeyiz 
ürünleri, el oyması, taş baskı, tığ 
oyası, el nakışları, dekoratif ev ak-
sesuarları, takı, süs eşyası ve çanta 
gibi birçok el emeği ürünü ve böl-
gede yetişen yöresel ürünlerin satışı 
ile ilgili iktisadi çalışmaları yerinde 
inceledi.

Ulusal satış yapan, ticari sitelerde 
belediye güvencesi ile yer alacak 
yöresel ürünleri kazanca dönüştür-
mek isteyen ev kadınlarının Kasta-
monu Belediyesine kayıt yaptırarak, 

ürettikleri ürünlerden ekonomik ge-
lir elde edebileceklerini ifade eden 
Vidinlioğlu; “Göreve geldiğimiz 
süreçten itibaren birçok kez ifade 

ettiğim gibi Kastamonu kadınının 
üstün gayretini, yeteneğini ortaya 
çıkartarak hane ekonomisine katkı 
sağlaması için tüm imkanlarımızı 
seferber ediyoruz. Bu projemizin de 
geri dönüşünün olumlu olacağına 
inanıyor şimdiden tüm kadınlarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ev kadınları hane ekonomiSine 
katkı SağlaYaCak 

kastamonu Belediyesi, ev kadınlarının kendi imkanlarıyla ürettikleri yöresel 
ürünlerin belediye güvencesi ile online olarak satışa sunulacağı ve aile 
ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacağı projeyi hayata geçiriyor.

Kastamonu Belediye Başkanı
Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu

vidinlioğlu, “kadının 
üstün gayretini, 

yeteneğini ortaya 
çıkartarak hane 

ekonomisine katkı 
sağlaması için tüm 

imkanlarımızı seferber 
ediyoruz.” dedi.
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‘Dünyaya Güvenli İniş’ atölyesi 
adı altında gerçekleştirilen online 
sunumda BTM eğitmenleri Elvan 
Şen Yılmaz, Özlem İnan Yosun 
evlerinde kendi laboratuvarlarını 
kuran öğrencilere insanoğlunun 
uzay macerasında geldiği noktayı 
aktardı.

Projenin son atölye çalışmasını Bur-
sa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğit-
menleri ile yapan öğrenciler, bilim 
ile sosyalleşme imkânı bulurken, 
atölye çalışması online deneyler 
ile desteklendi. Öğrencilere ayrıca, 
uzay araçlarının dünyaya nasıl gü-
venli bir şekilde iniş yaptığı anlatıldı.

eTwinning nedir?

eTwinning, okullar arasında iletişim 
kurmak, iş birliği yapmak, proje 
geliştirmek amacıyla kurulmuş bir 
topluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı-
nın da desteklediği topluluğa ülke-
mizden ve Avrupa’dan 217 bin 314 
okul katılım sağladı. ‘Evim Benim 
Laboratuvarım’  isimli atölye de bir 
eTwinning projesidir. Öğrencilerin 
internet üzerinden bilimle sosyalleş-
mesine imkân sağlayan proje kap-
samında birçok bilimsel konu anla-
tılıyor ve online deneyler yapılıyor.

Bilim eve Sığar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve teknoloji merkezi (Btm) Covid-19 salgını 
döneminde önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. milli eğitim Bakanlığının 

etwinning projesi kapsamında gerçekleştirilen online bilim atölyelerine destek veren 
Bursa Bilim ve teknoloji merkezi, projenin son ayağında bilime meraklı gençlere 

uzay ve astronomiyi anlattı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur AktAş

projenin son atölye 
çalışmasını Bursa 
Bilim ve teknoloji 

merkezi eğitmenleri 
ile yapan öğrenciler, 

bilim ile sosyalleşme 
imkânı bulurken, 

atölye çalışması online 
deneyler ile desteklendi. 
Öğrencilere ayrıca, uzay 

araçlarının dünyaya 
nasıl güvenli bir şekilde 

iniş yaptığı anlatıldı.
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İzmir’in Dünya Adil Ticaret Ör-
gütü’nün kriterlerini benimseyen 
Türkiye’deki ilk şehir olmanın gu-
rurunu yaşadıklarını belirten Baş-
kan Soyer, “İzmir tarımı başta ol-
mak üzere farklı sektörlerdeki İzmir 
ürünlerinin adil ticaret sertifikası al-
masını sağlayarak İzmir’in ekmeğini 
ve refahını büyüteceğiz” dedi.İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in “Başka Bir Dünya Müm-
kün” felsefesi doğrultusunda İzmir 
tarımı stratejisiyle üreticiyi her alan-
da destekleyen İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, üreticilerin adil ticaret 
yoluyla geçim kaynaklarını ve top-
luluklarını iyileştirme gayesi ile 82 
ülkede faaliyet gösteren Adil Ticaret 
Şehirleri ağına katıldı. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, Dünya Adil Ticaret 

Örgütü’nün ilkelerini benimseyen 
Türkiye’deki ilk belediye oldu.

“Hedefimiz İzmir’in ticaret 
hacmini büyütmek.”

Dünya Adil Ticaret Örgütü,  Tür-
kiye’de Adil Ticaret Ağı’nı oluştur-
mak için proje yürüten İNOGAR 
Kooperatifi ve  İzmir Büyükşehir 
Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 
“Adil Ticaret Şehirleri Türkiye” ta-
nıtım toplantısında konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, ilklerin kenti İzmir’de bir ilki 
daha başlatmanın heyecanını taşı-
dıklarını söyledi. İzmir’in  turizmin, 
ticaret, sanayi ve tarımın dengeli 
bir şekilde buluştuğu çok güçlü ve 
hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip 
olduğuna değinen Soyer, “İzmir’in 

doğal liman özelliğini daha da güç-
lendirmek ve ticaret hacmini büyüt-
mek bu dönemdeki temel öncelikle-
rimizden biri. Bugün İzmir, Dünya 
Adil Ticaret Şehirleri ağına katılarak 
bu evrensel taban hareketinin, bu 
erdemli hareketin bir parçası haline 
geliyor. Türkiye’de ‘Adil Ticaret Şe-
hir’ unvanını alan ilk şehir oluyor” 
dedi.
İzmir Öncü Olacak

Adil Ticaret ilke ve yöntemlerinin 
ülke genelinde yaygınlaştırılmasın-
da İzmir’in öncü bir rol üstleneceğini 
belirten Başkan Soyer,  “İzmir’den 
başlayarak Türkiye genelinde bir 
Adil Ticaret ekosistemini yaratmak 
ve desteklemek üst hedefiyle İzmir 
ve ülkemiz genelinde Adil Ticaret’in 
bilinirliğini,  Adil Ticaret ilkeleri 
doğrultusunda faaliyet gösteren iş-
letme sayısını artıracağız. Kamu, 
özel sektör ve sivil toplum arasında, 
Adil Ticaret ilkeleri doğrultusunda 
koordinasyonu güçlendireceğiz.  En 
önemlisi İzmir tarımı başta olmak 
üzere farklı sektörlerdeki İzmir ürün-
lerinin Adil Ticaret Sertifikası alma-
sını sağlayarak, İzmir’in ekmeğini ve 
refahını büyüteceğiz” diye konuştu.

Güç Katacak

Göreve gelirken İzmir’deki temel 
çıkış noktalarının kentin yerelden 
kalkınma mücadelesini büyütmek 

türkiYe’nin ilk adil tiCaret kenti
 

izmir Büyükşehir Belediyesi üretenin sesini yükseltmek ve halkın adil gıdaya 
ulaşmasını sağlamak için 82 ülkede faaliyet gösteren adil ticaret Şehirleri ağına 

katıldı. 
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olduğunu hatırlatan Soyer, şunları 
söyledi: “Yaptığımız tüm çalışmala-
rın özünde refahı artırmak ve tüm 
kentte adil paylaşılmasını sağlamak 
yer alıyor. Adil Ticaret tam da bu 
hedefimizi gerçekleştirmemizi sağ-
layan çok önemli bir yaklaşım. Bu 
yaklaşım, İzmir’de ticaret odamız, 
sanayi odamız, iş insanları dernek-
lerimiz ve diğer tüm ekonomik pay-
daşlarımız ile İzmir’in gelişimi ama-
cıyla ortak akıl ile attığımız adımlara 
da büyük güç katacak. İzmir’i dün-
ya ile bütünleştirirken yerel potan-
siyelini doğru yöneten ekosistemi 
yaşadığımız çağı doğru okuyarak, 
fırsatları iyi değerlendirerek, koşul-
lara göre kendimizi güncelleyerek 
ve adil biçimde inşa etmeye devam 
edeceğiz.”

“İzmir’i dirençli kent haline 
getiriyoruz.”

Başkan Soyer, ekonomide zor bir 
süreç yaşandığına da değinerek, 
“Küresel ekonominin birbirine çok 
bağlı ve bu yönüyle bir o kadar kı-
rılgan olduğu  savaşlar, göçler, iklim 
krizi ve en son yaşadığımız küresel 

pandemi gibi farklı nedenlerle de-
rinden etkilendiği bir dönemdeyiz. 
İzmir’i, tüm bu krizlere karşı dirençli 
bir şehir yapmanın mücadelesini ve-
riyoruz. İzmir’in Dünya Adil Ticaret 
Örgütü’nün kriterlerini benimseyen 
Türkiye’deki ilk şehir olması, tam 
da bu nedenledir. Adil Ticaret Şehri 
programımızın İzmir’in ekonomik 
gelişimine çok önemli katkılar su-
nacağına, şehrimizdeki lokomotif 
sektörleri daha da geliştireceğine, 
şehrimizin refahını büyüteceğine ve 
İzmir’in ülkemizde üstlendiği öncü 
rolü pekiştireceğine yürekten inanı-
yorum.” şeklinde konuştu.

İzmir’den Türkiye’ye 
Yayılacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı Genel Müdürü Bülent 
Özcan,  sivil insiyatiflerin projele-
rinin başarısında kamu gücünün 
önemini vurguladı ve “Dünyanın 
genel trendi içinde bence çok gü-
zel,  güçlü bir adım atılıyor. Sosyal 
girişmelere,  üreticiye duyarlı olan 
Tunç  Başkanımızın öncülüğünde 
bu hareketin İzmir’den başlaması 
çok önemli. Türkiye’de birçok ye-
rel yönetim bu sesi duyacak, yavaş 
şehir, akıllı şehirlerde olduğu gibi 
yayılacak.  Üreticinin gücünü des-
tekleyecek bu girişimin bir parçası 

olmaktan mutluyuz, her zaman des-
teğe hazırız” dedi.

Adil Ticarete İlgi Arttı

Adil Ticaret Örgütü CEO’su Erinch 
Sahan, Dünya Adil Ticaret Örgütü 
ile ilgili bilgiler verdi.  Adil ticaretin 
özünün üretenin sesini yükseltmek 
olduğunu belirten Sahan, “Günü-
müzde tüm dünyada pandeminin 
yarattığı eşitsizliğe karşı tepki oluş-
maya başladı;  adil ticarete olan 
ilgi arttı. Adil ticaret aynı zamanda 
küresel bir hareket. İnsanlar,  halk-
lar bunu  desteklemek istiyor.” diye 
konuştu.

10 İlke

Dünya Adil Ticaret Örgütü 82 ül-
kede 2,5 milyondan fazla üretici ve 
işçi, 4 bin kuruluş ve 2000’i aşkın 
büyüklü küçüklü Adil Ticaret şeh-
rinden oluşan küresel bir hareket. 
Dünya Adil Ticaret Örgütü 10 ilkeyi 
benimsiyor. Bu ilkeler dezavantajlı 
üreticiler için fırsatlar, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik, adil ticaret uy-
gulamaları, adil ödeme mekaniz-
maları, çocuk işçiliğine ve zorla ça-
lıştırmaya hayır, ayrımcılığa hayır, 
erkek kadın eşitliği ve örgütlenme 
özgürlüğüne evet, iyi çalışma koşul-
ları,  kapasite artırma-adil ticareti 
yaygınlaştırma ve doğaya saygı.

adil ticaret Örgütü 
Ceo’su erinch Sahan, 
dünya adil ticaret 
Örgütü ile ilgili bilgiler 
verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç SOyeR
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Türkiye’de ilk kez ZİHA adı veri-
len Zirai İnsansız Hava araçlarıyla 
meyve bahçeleri İnegöl’de ilaçlan-
dı. Kullanılan bu yeni teknoloji ile 
ZİHA’lar, havadan ilaçlama yapa-
rak ilacı küçük zerrecikler halinde 
ağaçların üzerine daha homojen 
bir şekilde dağıtırken, Zirai İnsansız 
Hava Aracının (ZİHA) pervanesi-

nin oluşturmuş olduğu hava akımı 
ve yer çekimi etkisiyle de ağacın 
alt kısımlarında bulunan meyve-
ler dahi homojen şekilde rahatlıkla 
ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen 
ilaçlamanın yanı sıra ZİHA’lar ile 
yaklaşık %80-90 oranında bir su 
tasarrufu ve %30 oranında ilaç ta-
sarrufu sağlanıyor. 

ZİHA ismi verilen zirai ilaçlamayı 
dronelarla gerçekleştirdiklerini ifa-
de eden İnegöl Belediye Başkanı  
Alper Taban, “Ülkemizde İHA ve 
SİHA’larla yapılan operasyonlarda 
ülkemizin geldiği noktayı anlatmaya 
gerek yok. Allah razı olsun emeği 
geçen başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere tüm buna katkı sunan 

“Ziha”lar ilk keZ kullanıldı
 

kısa adı Ziha olan Zirai insansız hava aracı türkiye’de ilk kez inegöl’de meyve 
bahçelerinin ilaçlanmasında kullanıldı. 
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herkesten. Beraberinde TARNET 
aracılığıyla yapılan iş birliği netice-
sinde burada bir şeftali bahçemizin 
5 dönümlük alanında arkadaşları-
mız ilk bahçe ilaçlamasını gerçekleş-
tirdiler drone ile. 3-4 kez denemeler 
yapıldı. Burada neler denendi; et-
kin ilaçlama yapılabiliyor mu? Tak-
dir edersiniz ki traktör bahçede her 
yere giremeyebiliyor. İnsan gücüy-
le, el gücüyle yapılan işlerde de be-
lirli standartlar sağlanamayabiliyor. 
Buradan hareketle bahçede ağaç-
ların her noktasına etkin ilaçlama 
yapılabiliyor mu şeklinde bir takım 
denemeler yaparak arkadaşlarımız 
bu işin ispatını gerçekleştirmiş oldu. 
Bundan sonraki süreçte de hasat 
dönemine kadar normal ilaçlama 
ve drone ile ilaçlama arasındaki far-
kı görüyor olacağız.” diye konuştu.

Profesyonel Dronlar 
Kullanılıyor

Başkan Taban, yapılan denemeler 
sonucunda elde edilen bilgilerin 
gerçekten kıvanç verici olduğunu 
da vurgulayarak şöyle devam etti: 
“Burada ne elde ediyor olacağız; 
zamandan tasarruf, beraberinde bir 

girdi maliyetidir ilaçlama. Burada 
kullanılan ilaç ile su miktarlarında 
bir verimlilik sağlanıyor. Çok pro-
fesyonel dronelardan bahsediyoruz. 
Herkesin elinde olan dronelar değil 
bunlar. Özellikli cihazlar. İnşallah 
biz bu denemeler neticesinde hasat-
ta da başarılı olunacağını ümit edi-
yoruz. Buradan hareketle bundan 
sonraki süreçte de daha neler ya-
pılabileceğini takip ediyor olacağız. 
Tabi her çiftçimizin bir drone alıp 
ilaçlama yapması mümkün olma-
yabilir ama bunu gerek Tarım Kredi 
gerek özel sektör, gerek koopera-
tiflerle sağlama imkanı oluşacak. 
Biz de burada Üreten Çiftçiler Ko-
operatifimizi kurduk. Soğuk hava 
depomuzu yaparak hizmete aldık. 
Bu gelişimi birlik ve beraberlik içe-
risinde daha profesyonel şekilde 
yaparak üretimden markalaşması-
na kadar her alanda geliştirmeye 
devam edeceğiz. Hayırlı uğur olsun 
inşallah.” Konuşmaların ardından 
ZİHA’larla meyve bahçeleri ilaçla-
narak uygulamalar yapıldı. Drone 
gösterilerinin de yapıldığı lansman-
da, ayrıca ZİHA’ların detaylı tanı-
tımları gerçekleştirildi.

konuşmaların ardından 
Ziha’larla meyve 

bahçeleri ilaçlanarak 
uygulamalar yapıldı. 

drone gösterilerinin de 
yapıldığı lansmanda, 

ayrıca Ziha’ların 
detaylı tanıtımları 

gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı
Alper tAbAn

İller&Belediyeler 

İYİ UYGULAMA

21



Çok zengin bir mutfak ve yemek 
kültürüne sahip olan Niğde’nin 
bazı yemeklerin yapılmayarak 
unutulmaya yüz tuttuğu gerçe-
ğinden hareketle başlatılan “Tari-
hi Lezzet Durağı” projesi, Niğde 
Belediye başkanı Emrah Özdemir 
tarafından KOP Bölge Kalkınma 

İdaresinde imzalandı.  Proje kap-
samında 380.000 lira hibe alacak 
olan Niğde Belediyesi bu projeyi 
toplamda 497.000 liraya mal ede-
cek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah 
Özdemir konuyla ilgili yaptığı açık-

lamada; Bu projemiz ile Niğde’ de 
ikamet eden, 25-40 yaş arası, sos-
yal hayatında dezavantajlı durum-
da olan 40 kadın vatandaşımıza 
mesleki eğitimler vereceğiz, kul-
lanım hakkı kurumumuza ait olan 
Kadıoğlu Konağı’nda Niğde’nin 
yöresel mutfağında yer alan ye-
meklerin (söğürme, ayva boranası 
vb.) belirlenecek 20 kadın tarafın-
dan hazırlanarak satışa sunulacak. 
Diğer 20 kadının ise yörede üre-
tilen diğer ürünleri (salça, erişte, 
reçel vb.) gıda kontrolörü deneti-
minde hazırlayarak Kadıoğlu Ko-
nağı ve kentin farklı noktalarında 
satışa sunacaklar.  Ayrıca proje 
kapsamında üretilen ürünlerin 
kurulacak olan e-ticaret portali ile 
Niğde ili dışına da gönderiminin 
sağlanmasını amaçlıyoruz.

İlimizdeki yoksulluk, göç ve kent-
leşmeden kaynaklanan sosyal so-
runları gidermek, başta kadın ve 
gençler olmak üzere toplumun de-
zavantajlı kesimlerinin istihdama 
katılımlarını sağlamak, değişen 
sosyal yapının ortaya çıkardığı ih-
tiyaçlara karşılık vermek, toplum-
sal dayanışma ve bütünleşmeyi 
güçlendirmek, Niğde kültürünün 
tekrar canlandırılmasına ve kent 
turizminin gelişimine katkı sağla-
mak ise projemizin genel amaçla-
rını oluşturuyor” dedi.

“tarihi leZZet durağı projeSi” 
BaŞlıYor

niğde Belediyesi, kop Bölge kalkınma idaresinin desteğiyle başlattığı tarihi lezzet 
durağı projesiyle yöresel lezzetleri yaşatacak.

Niğde Belediye Başkanı
emrah özdemir
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Akıl ve Zekâ Oyunları Projesi kap-
samında; Şehitkamil Kaymakam-
lığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği ya-
pan Şehitkamil Belediyesi, toplam-
da 139 ilkokula 278 akıl ve zeka 
oyunları seti armağan etti.

Şehitkamil Sanat Merkezinde (ŞSM) 
düzenlenen akıl ve zekâ oyunları 
seti armağan törenine; Şehitkamil 
Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitka-
mil Belediye Başkanı Rıdvan Fadı-
loğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şehitkamil 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Yağcı, çok sayıda okul müdürü, öğ-
retmen ve öğrenci katıldı. Toplam 7 
farklı oyundan oluşan akıl ve zekâ 
oyunları seti içerisinde; denge ve 

hıza dayalı akıl zekâ oyunu, man-
gala, hedefi 5’e tamamlama oyunu, 
oyun kartlarında belirtilen şekillere 
göre küp dizme oyunu, geometrik 
şekiller ile parçalardan blok yapma 

oyunu, geometrik şekil birleştirme 
oyunu (tangram) ve ahşap reversi 
oyunu bulunuyor. Projenin, gelişim 
çağında olan çocukların hafıza ve 
bilişsel beceri gelişimine katkı sağ-
lamakla birlikte onları çeşitli tehli-
keler içeren dijital oyunlardan uzak 
tutacağını, sosyal yaşamda karşı-
laştıkları soru ve problemlere ce-
vap verebilme ve çözüm bulabilme 
süreçlerini hızlandıracağını vurgu-
layan Şehitkamil Belediye Başkanı 
Rıdvan Fadıloğlu, proje faaliyetleri 
kapsamında düzenlenecek oyun 
etkinlikleri ve turnuvaların, öğren-
cilerin sosyal iletişim becerilerinin 
güçlenmesine de katkı sağlayacağı-
nı kaydetti.

139 ilkokula 278 akıl ve ZekÂ 
oYunları armağan edildi  

Şehitkamil Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm ilkokullarda öğrenim gören 
öğrencileri akıl-zeka oyunlarıyla tanıştırmak ve oyun temelli çeşitli etkinliklerde 

buluşturmak adına Şehitkamil ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı devlet 
ilkokullarına akıl ve zekâ oyunları setleri armağan etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı
rıdvan FAdıloğlu
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antalYa Yerelden kalkınıYor

Muhittin Böcek
Antalya büyükşehir belediye başkanı

antalya turizm kadar tarımın da başkenti. Çok geniş bir coğrafyaya sahip 
kentimizde sahilde turizm ve örtü altı tarım ön planda iken iç kesimlerde de 

yoğun bir tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütülüyor. Yerelden kalkınma vizyonu 
ortaya koyduk. Özellikle kırsal bölgelerde halkımızın refahını artırmak ve bu 

hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. 
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Kapalı devre sulama tesisleri, tarım-
sal sulamaya enerji desteği, sulama 
borusu, sera malzemesi yardımları 
ile üreticilerin yanında yer alıyor, 
19 ilçede açılan kurslarla tarımsal 
ve hayvansal üretime yönelik eği-
tim çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Dağbeli 
Mahallesi’nde 77 bin m2 alanda ku-
rulu olan Güneş Enerji Santralle-
rinde 2020 yılında 8.429.000 kWh 
enerji üretimi gerçekleştirdik. Enerji 
desteklerinden daha fazla üreticinin 
yararlanması için binden fazla çiftçi 
sisteme dahil edildi.

13.5 Milyon TL Enerji 
Desteği

2020 yılı içerisinde 9 bin 445 çiftçiye 
13.500.000 TL enerji desteği sağla-
dık. Yapılan bu desteklemeyle çiftçi-
lerin elektrik maliyetlerini yüzde 50 
oranında düşürdük. 2021 yılında 9 
bin 746 çiftçi ailesine 15.138.000 
TL enerji desteği ödemesi yapmayı 
planlıyoruz. 2022 yılında ise enerji 

desteği sağlanan çiftçi sayısının 10 
binden fazla olması için çalışmala-
rımız sürüyor. 

Faydalı Böcek Dağıtılıyor

Ürün çeşitliğini artırarak çiftçinin 
gelir seviyesini yükseltecek çalışma-
lar da yapıyoruz. 

Fide, fidan, tohum ve gübre desteği 
sağlıyoruz. Çiftçimize ücretsiz top-
rak analizi desteği veriyor, gereksiz 
gübre kullanımının önüne geçiyo-
ruz. Tarımsal ilaçlamaya alternatif 
olarak biyolojik mücadele için üre-
ticilere faydalı böcek desteğinde 
bulunuluyoruz. Faydalı böcek dağı-
tımına Finike’deki turunç bahçele-
rinden başladık. Proje kapsamında, 
27 ton patates üzerinde 3 milyon 
predatör avcı böcek (Cryotolaemus 
montrouzieri), 6 milyon parazitoit 
(leptomastix dactylopii) olmak üze-
re toplam 9 milyon faydalı böcek 
üretiyoruz. Proje ile 35 bin dekar 
alanda 875 bin narenciye ağacı ya 

da 35 bin dekar alanda 1 milyon 
750 bin nar ağacında biyolojik mü-
cadele yapacağız.

Köyde Hayat Var

“Köyde Hayat Var” projemiz ile 
ekiplerimiz ilçe ilçe gezerek, üretici-
lerle buluşuyor. Etkinlik kapsamın-
da, veteriner hekim desteği, fide 
dağıtımı, tarımsal sulama etüt ça-
lışmaları yapılıyor. Gün boyu süren 
etkinlik ilçede düzenlenen konser 
ve tiyatro gösterimi ile sona eriyor. 
Kısa bir süre önce başlayan bu proje 
vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 

Kooperatifler Destekleniyor

Tarladan pazara anlayışı çerçeve-
sinde kooperatiflere de destek ve-
riyoruz. “Üreten Kadınlar Kazanan 
Yarınlar” projemiz kapsamında 
Korkuteli Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi (KORKOOP) üyesi kadın-
larımıza destek oluyoruz. Yapılan 
ortak çalışma ile kadınların yaptığı 

Fide, fidan, tohum ve 
gübre desteği sağlıyoruz. 
Çiftçimize ücretsiz 
toprak analizi desteği 
veriyor, gereksiz gübre 
kullanımının önüne 
geçiyoruz. tarımsal 
ilaçlamaya alternatif 
olarak biyolojik 
mücadele için üreticilere 
faydalı böcek desteğinde 
bulunuluyoruz. 
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birbirinden lezzetli doğal gıda ürün-
lerini halkla buluşturuyoruz. Kadın-
larımız Büyükşehir Belediyemizin 
sağladığı merkezde ürettikleri tar-
hana, salça, kuru gıda, sirke, reçel 
gibi üretimleri tüketiciye ulaştırıyor, 
aile bütçelerine katkı sağlıyor.   

Demre’de 1263 Dekar 
Araziye Bereket Akıyor 

Demre’de 13.5 milyon liralık yatı-
rımla yapımını tamamladığımız su-
lama tesisi projesini hizmete aldık. 
Demre-Gürses-Davazlar-Yavu-Ka-
paklı mahallelerinde 1263 dekar 
toprağı suyla buluşturan tesisle 
çiftçinin tarlasına bereket, bolluk, 
kazanç akıyor. Demre için büyük 
önem taşıyan proje ile ilk etapta be-
reketli topraklara sahip 550 çiftçi ai-
lesi için artık sulama sorun olmak-
tan çıktı. 5 mahallenin arazisine 35 
kilometrelik bir hatla, 650 metreye 
terfi edilerek getirilen su, Demre’nin 
verimli topraklarına can veriyor. 

Üreticilere Teşekkür Etti

Ülke tarımında büyük paya sahip 
Antalya’yı her alanda daha ileriye 

taşıyabilmek adına gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin 
temeli tarımdır’ sözünden hareketle 
ülkemizin ve Antalyamızın tarımsal 
gelişimine katkı sunmayı önemsiyo-
ruz. Üretime katkı sunan, tüm zor-
luklara rağmen üretmekten vazgeç-
meyen çiftçilere teşekkür ediyorum. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ola-
rak üreticilerin yanında olmayı sür-
düreceğiz. 

demre’de 13.5 milyon 
liralık yatırımla yapımı 

tamamladığımız sulama 
tesisi projesini hizmete 

aldık. demre-Gürses-
davazlar-Yavu-kapaklı 

mahallelerinde 1263 
dekar toprağı suyla 

buluşturan tesisle 
çiftçinin tarlasına 

bereket, bolluk, kazanç 
akıyor.
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Proje kapsamında Bilecik Belediye-
si Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz 
tarafından çocuklara “Güvenli Bi-
siklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eği-
timleri’’ veriliyor.

Bisikletle İlgili Eğitimler 
Veriliyor, Kitap Hediye 
Ediliyor

Çocukların bisiklet kullanımını, 
daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde 
yapmalarını sağlamak amacıyla ha-
zırlanan proje kapsamında ayrıca 
çocuklara “Çocuklar İçin Nutuk’’ ve 
çeşitli hikaye kitapları dağıtıldı.

Gerçekleştirilen proje hakkında bil-
gi veren Bilecik Belediyesi Bisiklet 
Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik’in 
12 mahallesindeki çocuklarla bu-

luşmak ve onlara bisiklet kullanımı 
hakkında bilgi vermek ve bisiklet-
lerine gerekli bakımı yapmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını be-

lirterek, şunları söyledi: ‘’3 Haziran 
Dünya Bisiklet Günü kapsamında 
Bilecik Belediyesi olarak çocuklara 
yönelik güzel bir proje hazırladık. 
Mahalle konakları önüne kurduğu-
muz stantlarda önce çocuklarımızın 
bisiklet bakımlarını yapıyor, gerekli 
uyarılarda bulunuyoruz. Daha son-
ra onlara bisiklet kullanımı ile ilgili 
broşürlerle birlikte çeşitli kitaplar 
hediye ediyoruz. Bununla birlikte 
çocuklarımıza “Güvenli Bisiklet Sü-
rüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri’’ 
veriyoruz. Çünkü yaz mevsiminde-
yiz ve çocuklarımızın bisiklet kulla-
nımı yaygınlaştı. Böyle anlamlı bir 
çalışmayı uygulamaya koymamızda 
bize katkı sunan Belediye Başkanı-
mız Semih Şahin’e çok teşekkür edi-
yorum’’ ifadelerini kullandı.

“BiSiklet Bakım iStaSYonu’’ 
ÇoCukların aYağına Gitti 

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler derneği Bilecik temsilciliği iş birliğinde proje 
kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım 

istasyonu çocuklarla buluşarak; bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve 
kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediye Başkanı
Semih şAhin
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konYa tropikal keleBek BahÇeSi

Ahmet Pekyatırmacı
Selçuklu belediye başkanı

konya turizmi için önemli bir nokta olan ve yapımı iki yıla yakın bir sürede 
tamamlanan tropikal kelebek Bahçemizin kapıları 2015 yılından bu yana 

ziyaretçilerine açık. 
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Türkiye’de tek,  Avrupa’nın en bü-
yük, dünyanın da sayılı kelebek 
uçuş alanlarından biri olan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçemiz, açıldı-
ğı günden bu yana hem Konya’da 
yaşayan hemşehrilerimizin hem de 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekerek bugüne kadar yaklaşık iki 
milyon kişi tarafından ziyaret edil-
di. Konya’ya gelip Tropikal Kele-
bek Bahçemizi ziyaret eden herkes 
daha sonra Konya’ya  tekrar geldiği 
zaman yine hemen burayı ziyaret 
etmek istiyor. Yurt dışından gelen 
her misafirimizin gıpta ile baktığı 
Tropikal Kelebek Bahçesi içerisinde 
7 bin 600 metrekare alanda 98 türe 
ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 
45 türde on bin kelebek bulunuyor. 
Anadolu’nun ortasında karasal ik-
limin içerisinde yaşaması mümkün 
olmayan kelebeklere burada yaşam 
alanı sağlayarak hem ülkemizde 
yaşayan insanlara bu kelebek tür-
lerini gösteriyoruz hem de turistle-
rin burayı Konya’da Mevlana’dan 
sonraki durağı haline getiriyoruz. 
Mevlana’nın manevi atmosferinden 

çıkan turistler daha sonra tropikal 
bir hava içerisinde kelebekleri izli-
yor. Burada Amazon Yağmur Or-
manlarında, Singapur, Malezya, 
Meksika, Paraguay, Filipinler gibi 
tropikal bölgelerde yaşayan Baykuş 
Kelebeği, Dantel Kanat, Clipper, 
Yaygın Gül, Sonbahar Yaprağı ola-
rak bildiğimiz türlerin yanı sıra dün-

yanın en büyük kelebeği Atlas türü 
de bulunuyor. Tabii burada sadece 
kelebekler yok, kelebeklerin yanı 
sıra tropikal iklimde yaşayan papa-
ğan, dal böceği, yaprak böceği gibi 
türleri de burayı ziyarete gelenlere 
sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz sadece 
bunları izlemekle de kalmıyor; bu 
türler hakkında bilgi alıyor. Ziyaret-
çilerimiz Böcek Sineması ve Böcek 
Müzesinde burada bulunan tüm 
türlerin yaşamları büyüme evreleri 
ile ilgili bilgilere de sahip olabiliyor-
lar. Tropikal iklimi yaşayıp kelebek 
türlerini görmek isteyen herkesi bu 
güzide mekana davet ediyorum. 

tropikal kelebek Bahçesi 
içerisinde 7 bin 600 

metrekare alanda 98 
türe ait 20 binden fazla 

tropikal bitki ve 45 
türde on bin kelebek 

bulunuyor. 
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GÖrevden uZaklaŞtırma ve SonuÇları 
ile Sorumluluklar

devlet memurlarında görevden uzaklaştırma müessesesi kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülenler hakkında 

alınan ihtiyati bir tedbir olarak belirlenmiştir. 657 sayılı devlet memurları kanunu 
kapsamındaki memurların görevden uzaklaştırma ile ilgili usul ve esaslara 

kanun’un 137 ila 145’inci maddelerinde yer verilmiştir. 

Akın ŞİMŞEK
rekabet kurumu/idari koordinatör/ kamu Yönetimi uzmanı
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Hakkında soruşturma yürütülen 
memur hakkında görevden uzak-
laştırma tedbiri, soruşturmanın 
herhangi bir safhasında da alınabil-
mektedir. Memurların açığa alınma-
sı, görevden uzaklaştırmaya yetkili 
kişiler, amirlerin bu konuda yetkileri 
ve sorumlulukları, görevden uzak-
laştırılanların hak ve yükümlülükle-
ri ile göreve başlatılmaları gereken 
zorunlu haller yasayla düzenlen-
miştir. Konu hakkında kurumlarca 
tereddüde düşülmesi halinde uygu-
lama çoğunlukla kurum görüşleri 
ve intikal etmesi halinde yargı ka-
rarları ile yönlendirilmektedir.

Kurumlara 657 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin görüşler ka-
patılan Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından verilmekteydi. Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nin 8’inci maddesinde memur 
ve diğer kamu görevlilerine ilişkin 
mevzuat hükümlerinin uygulanma-
sını izlemek, uygulama birliğini sağ-
layıcı tedbirleri almak, uygulamayı 
yönlendirmek ve ortaya çıkacak 
tereddütleri gidermek görevi Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 

Personel ve Prensipler Genel Mü-
dürlüğünün görevleri arasında sa-
yılmıştır.

Bu çerçevede kamu kurum ve ku-
ruluşlarının memur ve diğer kamu 
görevlilerine ilişkin mevzuatın uy-
gulanmasında ortaya çıkan tered-
dütlere yönelik görüş taleplerinin 
değerlendirilmesi sürecinin daha 
etkin, verimli yürütülmesi, görüş ta-
leplerinde mükerrerliğin önlenmesi 
ve uygulama birliğinin sağlanması 
amacıyla;

● Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve 
ilişkili kurum ve kuruluşları ile diğer 
kurum ve kuruluşların görüş talep-
leri bu kurum ve kuruluşların perso-
nel birimleri vasıtasıyla üst yönetici 
veya yardımcısı imzasıyla,

● Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve iliş-
kili kurum ve kuruluşların görüş ta-
lepleri bağlı, ilgili ve ilişkili olunan 
bakanlık personel birimleri vasıta-
sıyla bakan yardımcısı imzasıyla,

● Mahalli idareler, bağlı kuruluşları 
ve mahalli idare birliklerinin görüş 
talepleri ilgisine göre Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı veya İçişleri Ba-
kanlığının ilgili birimleri vasıtasıyla 
bakan yardımcısı imzasıyla,

● Yükseköğretim kurumlarının gö-
rüş talepleri Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı personel birimi vasıtasıy-
la Yükseköğretim Kurulu Başkan-
vekili imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığına iletilmesi 
gerekmektedir .

Görevden Uzaklaştırmaya 
Yetkili Kişiler

657 sayılı Kanunun 138 inci mad-
desi uyarınca görevi başında kal-
masında sakınca görülenleri görev-
den uzaklaştırmaya yetkililer;

a) Atamaya yetkili amirler,

b) Bakanlık ve genel müdürlük mü-
fettişleri,

c) İllerde valiler,

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe ida-
re şube başkanları hakkında valinin 
muvafakati şarttır.) 

olarak belirlenmişlerdir. Valiler ve 
kaymakamlar tarafından alınan gö-
revden uzaklaştırma tedbiri, memu-
run kurumuna derhal bildirilmelidir.

Bu kapsamda bakanlık veya genel 
müdürlük müfettişlerinin de görevi 
başında kalmasında sakınca gö-
rülenleri görevden uzaklaştırmaya 
yetkileri bulunmakta olup bunlar 
haricindekilerin görevden uzaklaş-
tırma yetkileri bulunmamaktadır.

Görevden Uzaklaştıran 
Amirin Sorumluluğu

Devlet memurlarından görevi ba-
şında kalmasında sakınca görülerek 
görevinden uzaklaştırılmasına karar 
verilenler hakkında görevden uzak-
laştırmayı izleyen 10 iş günü içinde 
soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan 
sonra derhal soruşturmaya baş-

devlet memurlarından 
görevi başında 

kalmasında sakınca 
görülerek görevinden 

uzaklaştırılmasına karar 
verilenler hakkında 

görevden uzaklaştırmayı 
izleyen 10 iş günü 

içinde soruşturmaya 
başlanması şarttır.

Bakanlık veya 
genel müdürlük 
müfettişlerinin 
de görevi başında 
kalmasında sakınca 
görülenleri görevden 
uzaklaştırmaya yetkileri 
bulunmakta olup 
bunlar haricindekilerin 
görevden 
uzaklaştırma yetkileri 
bulunmamaktadır.
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de ve bu sürenin derece yükselmesi 
için gerekli en az bekleme süresini 
aşan kısmı üst dereceye yükselme-
leri halinde, bu derecede kademe 
ilerlemesi yapılmak suretiyle  değer-
lendirilmektedir.

Yasa kurallarında belli koşulların 
gerçekleşmesi halinde ilgilinin 1/3 
oranında maaşlarının ödeneceği 
öngörülmüş olup, bu miktara faiz 
ödenmesini gerektiren bir kural bu-
lunmamaktadır. 

Görevine iade edilmekle birlikte 
soruşturması devam eden perso-
nelin açıkta kaldığı sürede kesilen 
maaşının ödenip ödenmeyeceği ile 
kıdem ve terfiinin yapılıp yapılma-
yacağı hakkındaki 15.04.2009 tarih 
ve 5638 sayılı Devlet Personel Baş-
kanlığı görüşünde de ilgili mevzuat 
hükümlerine yer verildikten sonra 
“Yukarıda yer verilen hükümlerden, 
tutukluluk hali kalktığı için görevi-
ne iade edilmekle birlikte hakkında 
yürütülen soruşturma devam eden 
memura görevinden uzak kaldığı 
süre içinde aylığından kesilen üçte 
birlik meblağın geri ödenmesinin 
ve görevden uzakta geçirdiği sü-
renin kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesinde  sayılabilmesinin so-
ruşturma veya yargılama sonunda 
verilecek kararın 143’üncü madde-
de sayılan hallerden birisi kapsamı-
na girmesi şartına bağlı bulunduğu 
mütalaa edilmektedir.” denilmek 
suretiyle açıkta kaldığı sürede mah-
rum kaldığı haklarının verilmesinin 
657 sayılı Kanunun 143’üncü mad-
desinde sayılan hallerin gerçekleş-
mesine bağlı olduğu vurgulanmıştır. 

İşlediği bir suçtan dolayı hakkında 
adli soruşturma yürütülen ve bu 
kapsamda görevden uzaklaştırılan 
memurun yargılanması neticesinde 
hakkında hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararının verilmesi 
ve görevine iade edilmesi halinde 
görevden uzaklaştırıldığı dönemde 
maaşından kesilen 1/3 bölümünün 

lamayan, keyfi olarak veya garaz 
veya kini dolayısıyla bu tasarrufu 
yaptığı, yaptırılan soruşturma so-
nunda anlaşılan amirler, hukuki, 
mali ve cezai sorumluluğa tabi tu-
tulmaktadırlar.

Ceza Kovuşturması Sırasında 
Görevden Uzaklaştırma

Haklarında mahkemelerce cezai 
kovuşturma yapılan devlet memur-
ları da;

a) Atamaya yetkili amirler,

b) Bakanlık ve genel müdürlük mü-
fettişleri,

c) İllerde valiler,

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare 
şube başkanları hakkında valinin 
muvafakati şarttır.)

tarafından görevden uzaklaştırıla-
bilmektedirler. Kanun koyucunun 
delillerin toplanması evresi olan 
soruşturma süreci sonrasında ko-
vuşturma sırasında görevden uzak-
laştırma tedbirinin uygulanmasına 

olanak tanıması, bu tedbirin kamu 
hizmetinin güvenli ve sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesinin sağlanmasına 
yönelik bir önlem olduğunu göster-
mektedir.

Görevden Uzaklaştırılan 
veya Görevinden Uzak 
Kalan Memurların Hak ve 
Yükümlülüğü

Görevden uzaklaştırılan veya gö-
revinden uzak kalan memurların 
hak ve yükümlülüklerine 657 sayılı 
Kanun’un 141’inci maddesinde yer 
verilmiştir. Bu düzenleme gereğince 
görevden uzaklaştırılan ve görevi ile 
ilgili olsun veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözaltı-
na alınan memurlara bu süre içinde 
aylıklarının üçte ikisi ödenmekte-
dir. Bu kişiler 657 sayılı Kanunun 
öngördüğü sosyal hak ve yardım-
lardan faydalanmaya da devam et-
mektedirler.

657 sayılı Kanun’un 143’üncü mad-
desi gereğince soruşturma veya yar-
gılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkar-
madan başka bir disiplin cezası ve-
rilenlerin,

b) Yargılamanın men’ine veya bera-
atine karar verilenlerin,

c) Hükümden evvel haklarındaki 
kovuşturma genel af ile kaldırılan-
ların,

ç) Görevlerine ve memurluklarına 
ilişkin olsun veya olmasın memur-
luğa engel olmayacak bir ceza ile 
hükümlü olup cezası ertelenenlerin,

bu kararların kesinleşmesi üzerine 
haklarındaki görevden uzaklaştırma 
tedbiri kaldırılmalıdır.  Bu şekilde 
haklarındaki görevden uzaklaştır-
ma tedbirinin kaldırılması halinde, 
kişilerin aylıklarının kesilmiş olan 
üçte biri kendilerine ödenmekte ve 
görevden uzakta geçirdikleri süre, 
derecelerindeki kademe ilerlemesin-

Görevden uzaklaştırılan 
veya görevinden uzak 
kalan memurların hak 
ve yükümlülüklerine 
657 sayılı kanunun 
141 inci maddesinde 
yer verilmiştir. Bu 
düzenleme gereğince 
görevden uzaklaştırılan 
ve görevi ile ilgili olsun 
veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan 
veya gözaltına alınan 
memurlara bu süre 
içinde aylıklarının üçte 
ikisi ödenmektedir. 

İller&Belediyeler 

MAKALE

32



tarafından görevden uzaklaştırıla-
bilmektedirler. Soruşturma sonun-
da disiplin yüzünden memurluktan 
çıkarma veya cezai bir işlem uygu-
lanmasına lüzum kalmayan devlet 
memurları için alınmış olan görev-
den uzaklaştırma tedbiri, aynı yet-
kililerce (müfettişler tarafından gö-
revden uzaklaştırılanlar hakkında 
atamaya yetkili amirlerce) derhal 
kaldırılmalıdır. Görevden uzaklaş-
tırma tedbirini kaldırmayan görevli-
lerden aynı soruşturmaya başlama-
yan amirler gibi keyfi olarak veya 
garaz veya kini dolayısıyla bu tasar-
rufu yaptığı, yaptırılan soruşturma 
sonunda anlaşılanlar hukuki, mali 
ve cezai sorumluluğa tabi tutulmak-
tadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nda “işten el çektirme” adıyla 
adlandırılan bir müessese yer alma-

geri ödenip ödenemeyeceği hak-
kındaki 06.09.2016 tarih ve 5363 
sayılı Devlet Personel  Başkanlığı 
görüşünde de ilgili mevzuat ve yargı 
kararlarına yer verildikten sonra “ 
Yukarıda yer verilen hüküm, açıkla-
malar ve yargı kararları çerçevesin-
de, … Belde Belediyesinde memur 
unvanlı kadroda görev yapmakta 
iken işlediği suçtan dolayı 2001 yı-
lında görevden uzaklaştırılan, 2006 
yılında görevine iade edilen … hak-
kında, Mahkemece 2009 yılında 
hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılması kararı verilmesi ve bu ka-
rarın 657 sayılı Kanun’un 143’üncü 
maddesinin (ç) fıkrasında yer alan 
erteleme müessesesine göre ilgilinin 
lehine olması sebebiyle, adı geçene 
görevden uzaklaştırıldığı dönemde 
maaşından kesilmiş olan 1/3 ora-
nına tekabül eden tutarın zamana-
şımına uğramamış olması halinde 
ödenebileceği değerlendirilmekle 
birlikte, söz konusu ödemenin za-
manaşımına uğrayıp uğramadığı 
hususunda ise Maliye Bakanlığın-
dan görüş alınması gerektiği müta-
laa edilmektedir.” denilmek suretiy-

le olumlu görüş bildirilmiş olmakla 
birlikte konu mali mevzuatı da il-
gilendirdiğinden zaman aşımı ko-
nusunda Hazine ve Maliye Bakan-
lığından görüş alınması gerektiği 
belirtilmiştir.
Haklarında cezai kovuşturma yapı-
lan devlet memurlarının görevlerine 
iade edilmeleri konusunda idareye 
takdir yetkisi verildiği halde, bu tak-
dir yetkisinden hareketle görevleri-
ne iade edilenlerin görevden uzakta 
geçirdikleri sürenin terfiinde değer-
lendirilmesi için haklarındaki beraat 
kararının kesinleşmesi zorunlu kılın-
mıştır.

Tedbirin Kaldırılması

Haklarında mahkemelerce cezai ko-
vuşturma yapılan devlet memurları;

a) Atamaya yetkili amirler,

b) Bakanlık ve genel müdürlük mü-
fettişleri,

c) İllerde valiler,

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe ida-
re şube başkanları hakkında valinin 
muvafakati şarttır.)

haklarında cezai 
kovuşturma yapılan 

devlet memurlarının 
görevlerine iade 

edilmeleri konusunda 
idareye takdir yetkisi 

verildiği halde, bu takdir 
yetkisinden hareketle 

görevlerine iade 
edilenlerin görevden 

uzakta geçirdikleri 
sürenin terfiinde 

değerlendirilmesi için 
haklarındaki beraat 

kararının kesinleşmesi 
zorunlu kılınmıştır.
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Görevden Uzaklaştırma 
Tedbirinin Kaldırılmasında 
Amirin Takdiri

Görevlerinde kalmalarında sakınca 
görülmesi nedeniyle görevlerinden 
uzaklaştırılan memurlardan;

● Ceza kovuşturması sırasında gö-
revden uzaklaştırılanların,

● Soruşturma sonunda disiplin yü-
zünden memurluktan çıkarma veya 
cezai bir işlem uygulanmasına lü-
zum kalmayanların,

● Soruşturma veya yargılama so-
nunda yetkili mercilerce, hakların-
da memurluktan çıkarmadan başka 
bir disiplin cezası verilenlerin, yar-
gılamanın men’ine veya beraatine 
karar verilenlerin,  hükümden evvel 
haklarındaki kovuşturma genel af 
ile kaldırılanların,

hakkındaki görevden uzaklaştırma 
tedbiri, Devlet memurunun soruş-
turmaya konu olan fiillerinin, hiz-
metlerini devama engel olmadığı 
hallerde her zaman kaldırılabilmek-
tedir.

Haklarında verilecek beraat kararı 
kesinleşmeden ilgililerin görevlerine 
iade edilmeleri konusunda idare-
ye takdir yetkisi verildiği halde, bu 
takdir yetkisinden hareketle görev-
lerine iade edilenlerin aylıklarından 
yapılan kesintilerin ödenmesi için 
haklarındaki beraat kararının ke-
sinleşmesi zorunlu kılınmıştır. Bu 
durum karşısında, kişilerin açıkta 
geçirdiği sürede maaşından yapılan 
kesintilerin, hakkındaki yargı kara-
rının kesinleşmesi üzerine idarece 
kendiliğinden ödenmesi gerekmek-
tedir.

Görevden Uzaklaştırmada 
Süre

Görevi başında bulunması sakıncalı 
olduğu gerekçesi ile görevden uzak-
laştırmanın bir disiplin kovuşturma-
sı nedeniyle olması halinde en çok 

maktadır. Yasanın 137 ve sonraki 
maddeleri “görevden uzaklaştırma” 
ilgili hükümleri içermekte olup söz 
konusu hükümlere göre görevden 
uzaklaştırma nedeninin ortadan 
kalkması halinde idareye, memuru 
göreve başlatıp başlatmama ko-
nusunda bir takdir hakkı tanınma-
makta ve böyle bir halde idarenin 
ilgiliyi göreve başlatması zorunlu 
kılınmaktadır. Hakkındaki görev-
den uzaklaştırma önlemi kaldırıldığı 
takdirde davacının göreve dönme-
sine engel bir durum bulunmaz ise, 
kural olarak eski görevine ve görev 
yerine iade edilmesi gerekir.

Memurun Göreve 
Başlatılması Zorunlu Olan 
Haller
657 sayılı Kanun’un 143’üncü mad-
desi uyarınca soruşturma veya yar-
gılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkar-
madan başka bir disiplin cezası ve-
rilenlerin,

b) Yargılamanın men’ine veya bera-
atine karar verilenlerin,

c) Hükümden evvel haklarındaki 
kovuşturma genel af ile kaldırılan-
ların,

ç) Görevlerine ve memurluklarına 
ilişkin olsun veya olmasın memur-
luğa engel olmayacak bir ceza ile 
hükümlü olup cezası ertelenenlerin,

bu kararların kesinleşmesi üzerine 
haklarındaki görevden uzaklaştırma 
tedbiri kaldırılmalıdır. Bu şekilde 
haklarındaki görevden uzaklaştırma 
tedbiri kaldırılanların aylıklarının 
kesilmiş olan üçte biri kendilerine 
ödenmekte ve görevden uzakta ge-
çirdikleri süre, derecelerindeki ka-
deme ilerlemesinde ve bu sürenin 
derece yükselmesi için gerekli en az 
bekleme süresini aşan kısmı üst de-
receye yükselmeleri halinde, bu de-
recede kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle  değerlendirilmektedir.
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üç ay devam edebilmektedir. Bu 
süre sonunda hakkında bir karar 
verilmediği takdirde memur görevi-
ne başlatılmaktadır.

Bir ceza kovuşturması gereğince 
olduğu takdirde görevinden uzak-
laştırmaya yetkili amir (müfettiş-
lerin görevinden uzaklaştırdıkları 
memurlar hakkında atamaya yet-
kili amir) ilgilinin durumunu her iki 
ayda bir inceleyerek görevine dö-
nüp dönmemesi hakkında bir karar 
vermesi gerekmektedir. Bu durum-
da neticeyi ilgiliye de yazı ile tebliğ 
etmesi gerekmektedir.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 7145 sayılı Kanun’un 
26’ncı maddesi ile eklenen geçici 35 
inci maddesi  uyarınca bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten (yü-
rürlük tarihi, 31.7.2018) itibaren üç 
yıl süreyle; terör örgütlerine veya 
Milli Güvenlik Kurulunca devletin 

milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı  olduğu değerlendirildiği için 
görevden uzaklaştırılanlar veya açı-
ğa alınanlar hakkında ilgili mevzu-
atta yer alan soruşturmaya başlama 
süresi uygulanmamaktadır. Disiplin 
soruşturması sebebiyle görevden 
uzaklaştırma süreleri bir yıl olarak 
uygulanır ve bu süre ilgisine göre 
ilgili bakan, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya 
ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar 
uzatılabilmektedir. Adli soruşturma 
ve kovuşturma sebebiyle görevden 
uzaklaştırma veya açığa alma iş-
lemlerinde değerlendirme süreleri 
uygulanmamaktadır. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten (yürürlük 
tarihi, 31.7.2018)  önce  terör örgüt-
lerine veya Millî Güvenlik Kurulun-
ca devletin millî güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar veri-
len yapı, oluşum veya gruplara üye-
liği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle 
haklarında görevden uzaklaştırma 
veya açığa alınma işlemi tesis edilen 
ve ilgili mevzuatında yer alan süre-
leri dolan kamu görevlilerinin duru-
mu, işlemi tesis eden makamca en 
geç üç ay içinde gözden geçirilir ve 
yeniden bu hükümlere göre karar 
verilir. Karar verilinceye kadar, her-
hangi bir işleme gerek kalmaksızın 
görevden uzaklaştırma veya açığa 
alınma tedbirlerinin uygulanmasına 
devam edilmektedir. 

Bir ceza kovuşturması 
gereğince olduğu 

takdirde görevinden 
uzaklaştırmaya yetkili 

amir (müfettişlerin 
görevinden 

uzaklaştırdıkları 
memurlar hakkında 

atamaya yetkili amir) 
ilgilinin durumunu her 
iki ayda bir inceleyerek 

görevine dönüp 
dönmemesi hakkında 

bir karar vermesi 
gerekmektedir. Bu 

durumda neticeyi ilgiliye 
de yazı ile tebliğ etmesi 

gerekmektedir.
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atanmaları husususun Genel Mü-
dürlüğünüzün  takdirinde olduğu 
mütalaa edilmiştir.” denilmek su-
retiyle kurumların takdirine bıra-
kılmıştır. İlgili görüş yazısında ise 
unvan değişikliğinin ne zamandan 
itibaren geçerli olup olmayacağı 
konusu açıkça belirtilmemiştir. Bu 
nedenle de unvan değişikliğinin 
görevden uzaklaştırılan personelin 
görevine iade edilerek fiilen göreve 
başladıktan sonra geçerli olacağı 
değerlendirilmektedir.

Görevden Uzaklaştırmada 
375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Yapılan Özel 
Düzenleme

375 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 7145 sayılı Kanun’un 
26’ncı maddesi ile eklenen geçici 
35’inci maddesi  uyarınca bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten (yü-
rürlük tarihi, 31.7.2018) itibaren üç 
yıl süreyle; terör örgütlerine veya 
Milli Güvenlik Kurulunca devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, men-
subiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı  olduğu değerlendirildiği için 
görevden uzaklaştırılanlar veya açı-
ğa alınanlar hakkında ilgili mevzu-
atta yer alan,

a) Soruşturmaya başlama süresi, 

b) Adli soruşturma ve kovuşturma 
sebebiyle görevden uzaklaştırma 
veya açığa alma işlemlerinde değer-
lendirme süreleri uygulanmamakta 
olup disiplin soruşturması sebebiyle 
görevden uzaklaştırma süreleri bir 
yıl olarak uygulanmaktadır. Bu süre 
ilgisine göre ilgili bakan, Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim 
Kurulu veya ilgili kurul onayıyla bir 
yıla kadar uzatılabilmektedir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten (yürürlük tarihi, 31.7.2018)  
önce  terör örgütlerine veya Millî 
Güvenlik Kurulunca devletin millî 

Her iki ayda bir inceleme yapılmak 
suretiyle ilgilinin göreve döndürü-
lüp döndürülmemesi hususunda bir 
karar verilmesi gerekirken, tüm yar-
gılama sürecini kapsayacak şekilde 
ve yargılamanın sonuçlanmasına 
kadar göreve iade edilmemesi yo-
lunda işlem tesis edilmesi bu haliyle 
kanuna açıkça aykırı kabul edilmek-
tedir.

Görevden Uzaklaştırılan 
Memurun Unvanı 
Değiştirilebilir mi?

Görevden uzaklaştırılan memurla-
rın görevden uzaklaştırıldıkları süre 
içerisinde unvanlarının değiştirilip 
değiştirilemeyeceği her zaman tar-
tışma konusu olmuştur. Kanaatimiz-
ce görev unvanı değişen memurun 
unvan değişikliği durumun tebliği 
ve yeni görevine başlaması ile te-
kemmül edecektir. Bu aşamada 
görevinden uzaklaştırılan memur 
aktif olarak görevde olmadığından 
görev unvanının değiştirilemeyece-
ği, onayla mevzuatına uygun olarak 
değiştirilse dahi göreve başlayıp 
tebliğ edilmeden ve yeni görevine 
de başlaması olmadan unvan deği-
şikliğinin geçerli olmayacağı açıktır. 
Ancak konu ile ilgili görüş sorulması 
üzerine Devlet Personel Başkanlı-
ğınca “Görevinden uzaklaştırılan 
memurun görevden uzaklaştırma 
süresi içinde unvanının değiştirilip 
değiştirilemeyeceği hakkında” ve-
rilen 10.11.2016 tarih ve 6621 sa-
yılı görüş yazısında ilgili mevzuat 
hükümlerine yer verildikten sonra 
“Yukarıdaki hükümler çerçevesin-
de, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu kapsamında görev yapmakta 
iken idari veya adli anlamda yürü-
tülmekte olan inceleme, araştırma 
veya soruşturma kapsamında gö-
revinden uzaklaştırılan personelin 
ilgili mevzuatında belirtilen şartları 
taşıması kaydıyla genel hükümler 
çerçevesinde halen bulundukları 
kadrodan başka unvanlı kadroya 

Görevden uzaklaştırılan 
memurların görevden 
uzaklaştırıldıkları 
süre içerisinde 
unvanlarının değiştirilip 
değiştirilemeyeceği her 
zaman tartışma konusu 
olmuştur. kanaatimizce 
görev unvanı değişen 
memurun unvan 
değişikliği durumun 
tebliği ve yeni görevine 
başlaması ile tekemmül 
edecektir. 

İller&Belediyeler 

MAKALE

36



Memurun görevden uzaklaştırılma-
sında yasal sürelere azami dikkatin 
gösterilmesi gerekmektedir. Yetkili 
makamların herhangi bir sorumlu-
lukla karşılaşmaması için memurun 
durumuna göre sürelerin aşılma-
masına özen gösterilmelidir.

güvenliğine karşı faaliyette bulun-
duğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 
veya iltisakı yahut bunlarla irtiba-
tı olduğu gerekçesiyle haklarında 
görevden uzaklaştırma veya açığa 
alınma işlemi tesis edilen ve ilgili 
mevzuatında yer alan süreleri dolan 
kamu görevlilerinin durumu, işlemi 
tesis eden makamca en geç üç ay 
içinde gözden geçirilir ve yeniden 
bu hükümlere göre karar verilir. 
Karar verilinceye kadar, herhangi 
bir işleme gerek kalmaksızın görev-
den uzaklaştırma veya açığa alınma 
tedbirlerinin uygulanmasına devam 
edilmektedir. 

Sonuç
Memurların görevden uzaklaştırma 
nedeniyle işlerinden geçici olarak 
ayrılmaları halinde yerlerine kurum 
içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilmektedir.

Görevden uzaklaştırmanın, yalnız-
ca yürütülen soruşturma ya da ko-
vuşturma nedeniyle suç delillerinin 
ortadan kaldırılmasını engelleyen 
bir önlem olmadığı, memurun işle-
diği ileri sürülen suçun niteliğine ve 
yürüttüğü görevin önemine göre, 
görevi başında kalmasının sakıncalı 
olduğu kanaatine varılan hallerde, 
kamu hizmetinin düzenli, sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesini ve hizmetten 
yararlananların güven duygusunun 
sarsılmasının önüne  geçilmesini 
amaçlayan geçici bir tedbir olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Delillerin 
toplanması evresi olan soruşturma 
süreci sonrasında, kovuşturma sı-
rasında da görevden uzaklaştırma 
tedbirinin uygulanmasına olanak 
tanıması, varılan sonucu destekle-
mektedir. Şüphesiz ki, bu tedbirin 
uygulanması görevden uzaklaştırı-
lan kişinin suçlu olduğu anlamına 
gelmemektedir. 

Kanunları gereğince görevden 
uzaklaştırılanlardan görevine iade 

edilenler veya açıkta iken görevine 
son verilenlerin sigortalılıkları ve 
primleri ile ilgili 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta-
sı Kanunu’nun 45’inci maddesinde 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzen-
leme gereğince 5510 sayılı Kanuna 
göre 4/1-c sigortalısı sayılanlardan 
görevden uzaklaştırılan, görevi ile 
ilgili olsun veya olmasın herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözal-
tına alınanlardan, kanunları gere-
ğince eksik aylığa müstahak bulu-
nanların prime esas kazançlarının 
yarısı üzerinden prim alınmaktadır. 
Bu durumda olanlardan kanunları 
gereğince bu süreler için sonradan 
görevlerine iade edilerek tam aylığa 
hak kazananların ise prime esas ka-
zançlarının tamamı üzerinden prim 
alınmaktadır. Prime esas kazançla-
rın yarısı üzerinden prim alınanların 
prim ödeme gün sayısı bu sürelerin 
yarısı olarak hesap edilmektedir. 
Görevden uzaklaştırılan memur-
lardan göreve başlatılanların eksik 
ödenen ücret ve mali hakları öden-
mekle birlikte prime esas kazanç-
larının eksik kısımları üzerinden de 
prim alınarak bu sürelerin primleri 
tamamlanmaktadır. Dolayısıyla ta-
mamlanan prime esas kazançları 
nedeniyle göreve iade edilenlerin 
bu sürelerinin tamamı hizmet ola-
rak hesap edilmektedir. Görevine 
son verilenlerden yargı kararı ile 
görevlerine iade edilenlerin primle-
ri, göreve son verildiği tarihten gö-
revine başladığı tarihe kadar kendi 
kadrosunun veya emsali kadronun 
prime esas kazancına göre hesap-
lanmaktadır.

Görevine son verilenlerden yargı 
kararı ile görevlerine iade edilen-
lerin primlerine ait sigortalı ve iş-
veren hisselerinin gecikme cezası 
ve gecikme zamları kurumlarınca 
ödenmekte ve bu süreler sigortalılık 
süresinden sayılmaktadır.

kanunları 
gereğince görevden 

uzaklaştırılanlardan 
görevine iade edilenler 

veya açıkta iken 
görevine son verilenlerin 

sigortalılıkları ve 
primleri ile ilgili 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 

kanunu’nun 45’inci 
maddesinde düzenleme 

yapılmıştır.
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Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 19 
Mayıs gününe özel organize edi-
len etkinlikte ilk sözü Türk Tarih 
Kurumu Başkanı  Prof. Dr. Birol 
Çetin aldı. “Ulusal bağımsızlık 
mücadelemiz olan bu günde siz-
leri saygıyla selamlıyorum” diye-
rek konuşmasına başlayan Çetin, 
“Günümüzde sadece bilgili olmak 
yetmiyor. İçerisinde bulunduğu-
muz internet çağında, daha çok 

konuşan daha çok sesini çıkaran 
haklı olarak ortaya çıkıyor. Bu 
yüzden bizim yapacağımız şey, 
bu asılsız propagandalar karşı-
sında gençlerimizi daha bilinçli 
hale getirmek. Ermeni meselesi, 
her dönem farklı şekillerde kar-
şımıza çıkıyor. Bir dönem terörle 
diplomatlarımızı şehit ettiler. Bu 
dönemde ise asılsız iddialar, bi-
zim dış siyasette güçlendiğimiz 

döneme denk geldi. Karşımızda 
bir terör örgütü var aslında. On-
larla nasıl mücadele etmemiz ge-
rekiyorsa, öyle mücadele etme-
liyiz. Bizim en büyük varlığımız 
bağımsızlık ruhumuz.” ifadelerini 
kullandı.

Bugün anlamlı bir konferansa 
TBB’nin ev sahipliği yaptığını be-
lirten Dışişleri Bakan Yardımcısı 

1915 olaYları maSaYa Yatırıldı
 

türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, “1915 olaylarını anlamaya doğru: 
“Gençlerimizin Bilmesi Gerekenler” etkinliği alanında uzman panelistlerin 

katılımıyla çevrim içi düzenlendi.
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Yavuz Selim Kıran, bu önemli 
günde kurtuluş mücadelesi ve-
ren ecdadımızı saygıyla, rahmetle 
anıyorum.” dedi. OECD Şampi-
yon Belediye Başkanları arasına 
seçilen TBB ve Gaziantep Büyük-
şehir Başkanı Fatma Şahin’i de 
tebrik ederek sözlerini sürdüren 
Kıran, “Bizim ne geçmişimizde ne 
bugünümüzde antisemitizm izleri 
yoktur. Osmanlı’nın şerefli mira-
sını devralan Cumhuriyetimiz, 
onurlu yürüyüşünü sürdürüyor. 
Türkiye aleyhine yapılan propa-
gandalara, ülkemizde yaşan Er-
meni Cemaati, Yahudi Cemaati 
Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu 
vatandaşları olarak en güzel ce-
vabı veriyor aslında.” diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2005 yılında başba-
kanlığı döneminde asılsız Erme-
ni iddialarının araştırılması için 
ortak tarih komisyonu kurulması 
çağrısında bulunduğunu da ha-
tırlatan Bakan Yardımcısı Kıran, 
1915 olaylarını soykırım olarak 
görenlerin tarihi gerçeklerden çe-
kinmiyorlarsa neden halâ bu çağ-
rıya olumlu bir cevap vermedikle-
rini vurguladı. Kıran, “O dönem 

Ermeni saldırılarında 5 milyon 
Müslüman hayatını kaybetti. Sa-
dece bir milletin kayıplarını orta-
ya koymak o dönemde hayatını 
kaybeden insanların hatıralarına 
haksızlıktır. Tarih siyasetçilerin 
tartışma alanı değil, tarihçilerin 
araştırma alanı olmalıdır. Dünya-
da Ermeni Soykırımı adında bir 
mahkeme kararı yoktur, olamaz 
da. Biz tarihimizle her zaman gu-
rur duyduk, gurur duymaya da 
devam ediyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Ardından “Gerçek Tarihi Oku-
mak” başlıklı, moderatörlüğünü 
TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Bi-
rol Ekici’nin yaptığı oturuma ge-
çildi. Oturumda; UNESCO nez-
dinde Türkiye Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, 
24. Dönem Milletvekili Emekli 
Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Hu-
kukçu Av. Kezban Hatemi, Cum-
hurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Aygün Attar ve General Kazım 
Karabekir’in kızı Timsal Karabe-
kir Yıldıran yer alırken; modera-
törlüğünü  İstanbul Ticaret Üni-
versitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Aşkın Asan’ın yaptığı “Tarih Bi-
linci Oluşturmak” başlıklı ikinci 
oturumda ise TOBB Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışma-
nı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Çan-
kaya Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket 
Akkoyunlu ve Ermenek Belediye 
Başkanı Atilla Zorlu yer aldılar.

Konu hakkında bilgilerini ve tec-
rübelerini aktaran panelistler, 
seyircilerden canlı yayında gelen 
soruları da cevapladılar. Gençle-
re, gerçeklerin anlatılması gerek-
tiğinin vurgulandığı oturumlarda, 
asıl soykırımın Müslümanlara 
yapıldığı, 1915 olaylarının Türk 
ve Ermeni milletleri arasında kar-
şılıklı istişarelerle çözülebileceği 
vurgulandı.

Etkinlikte; Kazım Karabekir’in 
kızı Timsal Karabekir Yıldıran, 
1915 olaylarında yetim kalan Er-
meni çocuklarının General Kazım 
Karabekir tarafından Trabzon’da-
ki bir Amerikan yetimhanesine 
gönderildiğini söyledi ve yetim 
çocukların Kazım Karabekir için 
yaptığı karakalem çalışmasını 
gösterdi. Resmin altına Ermeni 
yetimlerin yazdığı “Ermeni Ye-
timler Babası Kazım Karabekir” 
yazısı oldukça dikkat çekti.

anlamlı bir konferansa 
tBB’nin ev sahipliği 

yaptığını belirten 
dışişleri Bakan 

Yardımcısı Yavuz Selim 
kıran, bu önemli günde 

kurtuluş mücadelesi 
veren ecdadımızı 

saygıyla, rahmetle 
anıyorum dedi.
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YaŞlılık ve evde Bakım 
hiZmetleri: kÖYCeğiZ Örneği

Setenay MİRZA BAŞ
Sosyolog/ köyceğiz belediyesi evde bakım hizmetleri birim Sorumlusu

Yaşlı nüfusunun artması, yaşlıların yalnızlaşması ve bakıma ihtiyaç duyması, 
yaşlılık sürecine girmeleri ve bazı değişimler yaşamalarıyla sosyal desteğe 

gereksinim duymaları, yaşlılığın ve yaşlı bireylerin muhtaçlığının sosyolojik bir olgu 
olarak incelenmesini ve çözüm önerilerini gerekli kılmaktadır. Yaşlının kimsesinin 

olmaması veya aile olsa bile aile bakımının yetersiz kalması, yaşlının gündelik 
hayatın içinde bazı güçlükler çekmesi evde bakım hizmetine olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmıştır. 
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Yaşlılık, bireysel olarak ele alınma-
sı gereken, fizyolojik, psikolojik ve 
sosyal değişmelerin olduğu bir ge-
lişim aşamasıdır. Yaşlılık sürecinde 
yaşanan toplumsal sorunların üze-
rine gidilmeli ve kamusal bir hizmet 
ile sorunların çözümüyle ilgilenil-
melidir. 

Yaşlıların toplumda yaşlı olmak-
tan kaynaklı yaşadığı sorunlar 
için çözüm üretilmesi yaşlı için bir 
haktır. Birleşmiş Milletler Yaşlı İl-
kelerine göre, yaşlılar bağımsız bir 
birey olarak temel gereksinimlerini 
karşılayabilmek için toplumun her 
kesiminden destek almalıdır. Aile, 
toplum ve kurumlar tarafından des-
teklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun 
bakım hizmeti verilmeli, korunmalı 
ve gözetilmelidir. 

Yaşlılar için evde bakım hizmeti, bu 
haklar ve ilkeler doğrultusunda ve 
yaşlıların maksimum faydası göz 
önünde tutularak hizmet vermeyi 
ilke edinmekte ve hedeflemektedir. 
Yaşlının bağımsız bir birey olarak, 
kendi alışık olduğu ev ortamında 
aldığı evde bakım hizmeti yaşam 
kalitesini artırarak, daha sağlıklı bir 
birey olarak yaşlılık sürecini devam 
ettirebilmesini sağlar. Kurumlar 
yaşlıların evlerinde hizmet alması 
konusunda ilerleme göstermelidir. 
Bu doğrultuda bu hizmet geliştiril-
meli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Yaşlılık ve Yaşlılara Yönelik 
Hizmetler

Yaşlılar, toplumda çocuklar gibi 
özel haklara sahip, ihmal edilme-
mesi gereken bir gruptur. Yaşlılık 
insanlar tarafından yalnızca yaşlılık 
çağına gelince anlaşılan bir dönem 
olmamalıdır. Yaşlılığın sosyolojik 
bir olgu olarak yaşlıların neden özel 
bir hizmete ihtiyacı olduğu topluma 
anlatılmalıdır. 

Yaşlanma süreci geri dönüşsüz, tüm 
sistemleri etkileyen ve kaçınılmaz 

fizyolojik bir süreçtir. İnsan ömrü-
nün uzaması ve bunun sonucunda 
yaşlı nüfusun artması nedeniy-
le yaşlılık günümüzde daha fazla 
önem kazanmıştır. (Büken, N.Ö. 
ve Büken, E., 2003: 75). Toplumda 
yaşlı refahının sağlanmasında önce-
likle “yaşam kalitesinin” belirlenme-
si ve iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Bunun ise, uygun konut koşulları 
ve donanımlar, yeterli, dengeli ve 
sağlıklı beslenme, sağlık ve giyim 
ihtiyaçlarının karşılanması gibi ev-
rensel ölçütleri vardır (Çohaz, A., 
2010: 122).
‘Yaşlılığın en önemli sorunu, baş-
kalarıyla, çevreyle, yakınlarla, top-
lumla kurulup sürdürülen iletişi-
min kaybolmasıdır’ (Bahar ve ark., 
2009: 87). Yaşlılıkta sosyal temaslar 
azalır. Çocukların evden ayrılması 
ya da arkadaş veya eşin ölümüyle 
yalnız kalırlar. Yaşlının kendini iyi 
hissetmesi ve ruh sağlığının korun-
ması için güvenli ve yakın ilişkiler 
kurmalıdır. ‘Yaşlıların sosyal destek 
kaynakları belirlenmeli ve artırıl-
malıdır’ (Onur, B., 2012: 16). Evde 
bakım hizmetleri yaşlıyı birçok yön-
den iyi edecek geniş yelpazeli bir 
hizmet modelidir. Yapılan ziyaret, 
inceleme ve evin bakımı onların 
yalnızlık duygularını biraz daha az 
hissetmelerini sağlamaktadır. Varlı-
ğının kabul görmesi ve özel olarak 
ilgilenilmesi psikolojik olarak daha 
iyi hissettirmektedir. Yaşlıların top-
lumsal ve sosyal desteğinin azalma-
sı onu psikolojik ve fizyolojik açıdan 
kötü etkileyebilir. Bu bakımdan 
evde bakım hizmetlerinin sürekliliği 
önem kazanmaktadır. 

Yaşlının özellikle de yalnız yaşayan 
ve muhtaç durumda olan yaşlının 
ev işlerini yapmakta, yemeğini yap-
makta sorun yaşadığı tespit edilmiş-
tir. Hastalık durumunda herhangi 
bir yönlendirme hatta hastaneye 
gitme konusunda da yaşlıların yar-
dıma gereksinimleri vardır. Evde 

bakım, muhtaç yaşlının tüm bu ge-
reksinimlerine çözüm üretmektedir. 

Yaşlılık toplumsal boyutuyla ele 
alınmalıdır. Yaşlının bakıma muhtaç 
olması, ihmal edilmesi, toplumdan 
soyutlanması gibi konulara sos-
yolojik açıdan değinecek olursak, 
Köyceğiz İlçesinde bu tip sorunların 
tespit edildiğini ve evde bakım hiz-
metlerinin geliştirilmesindeki ve ta-
nıtılmasındaki temel hedef olduğu-
nu söyleyebiliriz. Yaşlı yakınlarına 
da yaşlının hastalığı ya da bakımı 
ile ilgili bilgiler verilmektedir. Danış-

‘Yaşlılığın en önemli 
sorunu, başkalarıyla, 

çevreyle, yakınlarla, 
toplumla kurulup 

sürdürülen iletişimin 
kaybolmasıdır’ (Bahar 

ve ark., 2009: 87). 
Yaşlılıkta sosyal temaslar 

azalır. Çocukların 
evden ayrılması ya 

da arkadaş veya eşin 
ölümüyle yalnız kalırlar. 

Yaşlının kendini iyi 
hissetmesi ve ruh 

sağlığının korunması 
için güvenli ve yakın 
ilişkiler kurmalıdır. 

‘Yaşlıların sosyal destek 
kaynakları belirlenmeli 

ve artırılmalıdır’.

İller&Belediyeler 

MAKALE

41



kım hizmetinin sadece ailenin değil, 
toplumun ve devletin de sorum-
luluğu olduğu unutulmamalıdır. 
(Bahar, A. ve Parlar, S., 2007: 38). 
Bireyler, ücretsiz olarak bu hizmet-
lerden faydalanabilmelidir. Sosyal 
devlet anlayışına göre düşünüldü-
ğünde, esasen evde bakım hizmet-
leri öncelikle kamunun sorumluluk 
alanında olmalıdır. 

Ülkemizde yaşlıların evde bakı-
mını, gençlerin yaşlıya bakış açısı, 
kuşaklar arası iletişim bozukluğu, 
sağlığın bozulması ve bağımlılık 
da güçleştiren nedenler arasında-
dır (Bahar ve ark., 2009: 89). Aile 
üyelerine yaşlıyı giydirmek, yemek 
yapmak, banyo yaptırmak, kaldır-
mak, ev temizliği, çamaşır, ilaç ver-
mek gibi günlük hasta ve ev bakım 
faaliyetleri zor gelebilir, tüm bunlar 
aile fertleri üzerinde artan bir baskı-
ya neden olabilir. Evde bakım hiz-
metlerinin temel dayanak noktası, 
en iyi alternatif olduğu görüşüdür. 
Evde bakımın hedefi, yaşam kali-
tesini artırmak, hizmet alanlarının 
iyi olma durumunu en üst düzeyde 
korumak ve sürdürmektir. Evde ba-
kım, ameliyat sonrası bakım gerek-
sinimi olanlardan uzun süreli bakı-
ma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, 
tedavisi evde de sürdürülebilecek 
hastalara, kısa süreli hemşirelik 
hizmetine gereksinim duyanlardan 
evini temizleyemeyecek ve yalnız 
olan muhtaç yaşlılara kadar çok 
geniş yelpazedeki ihtiyaç sahipleri-
ne hitap etmektedir. Ameliyat son-
rası bakım, felçli hastalar, onkoloji 
hastaları, bakıma ihtiyacı olan yaşlı 
ve engelliler, laboratuvar tetkik gibi 
hizmetlere ihtiyaç duyanlar gibi ge-
niş bir kitleye hitap eder (Özer, Ö. 
ve Şantaş, F., 2012: 98).

Ailelerin evde bakım hizmetini ken-
di kaynakları ile ödemek zorunda 
kalması ailelerin yüksek maliyet-
lerle karşı karşıya kalmasına sebep 
olmaktadır. Maddi durumu uygun 

manlık, bilgi aktarımı ve sosyal des-
teğin aileye de sağlanması önem 
taşımaktadır. 

Yaşlılığını kendi evinde geçirmeye 
çalışan yaşlı kişi, bazen alışık olduğu 
koşullardan çok başka koşullar taşı-
yan bir yere taşınmanın meydana 
getireceği kaygı, stres ve yıkımdan 
kendini korumaya çalışıyor demek-
tir. Kendi alışık olduğu ortamda, 
evinde kalmayı sürdürmesi o yaşlı 
kişiye bir güven duygusu vermekte-
dir (Billig, N.M.D., 2000: 97). Yaş-
lıların yaşadığı evler daha sağlıklı 
koşullara getirilerek kullanımlarına 
daha uygun hale getirilebilir. 

Evde Bakım Hizmetleri

Bahar ve Parlar’a göre, evde bakım; 
hasta bakımı, rehabilitasyon ve ki-
şisel bakımın yanında, günlük ya-
şam aktivitelerini yerine getirirken 
oluşabilecek sorunları önleyici hiz-
metleri de kapsayan çok yönlü uy-
gulamalar bütünüdür. ‘Evde bakım 
hizmeti ile yaşlı bireylerin kendi ev-
lerinde ya da çevrelerinde bağımsız 
olarak günlük yaşam aktivitelerini 
sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır 
(2007: 32).

Özer ve Şantaş’ a göre, evde bakım 
kurumsal bakıma alternatif bir sağ-
lık hizmeti sağlayarak, hasta ve ihti-
yacı olan kişiye daha özgür ve ken-
di otonomisinde olma şansı verir, 
hastaların kendi kurallarına değer 
verilir, kendi kimliklerini muhafaza 
ederler, enfeksiyona yakalanma ih-
timali daha düşüktür. Ayrıca evde 
bakımın maliyeti diğer sağlık hiz-
metlerine göre daha düşüktür (Özre, 
Ö. ve Şantaş, F., 2012: 97). 

Evde bakım, yaşlıya alışkın olduğu 
ev ortamında destekleyici hizmet 
sunmaktadır. Yaşlının ihtiyaç duy-
duğu bakımın evinde karşılanması, 
onun bakımından sorumlu bir birey 
var ise ona da destek sunulması, 
yaşlının sosyal hayata katılması-
nı kolaylaştırır. Evde bakım yaşlıyı 
sosyal ve psikolojik olarak destek-
leyen bir hizmet modelidir. Yaşlı bi-
rey evinde başka bir bireye bağımlı 
kalmadan günlük yaşamını devam 
ettirebilir. Ayrıca belediyeler tara-
fından yaşlıların sorunlarıyla ilgili 
olunması yaşlı bireyleri psikolojik 
olarak iyi hissettirmektedir. 

Evde bakım hizmeti temel olarak 
devletin görevi olmalıdır. Evde ba-
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si, talep doğrultusunda pansuman 
yapılması ve sağlık danışmanlığı ya-
pılması, ziyaretler esnasında sağlık 
yönlendirmesinin yapılması, 7-10 
gün arasında berber hizmetinin ya-
pılmasıdır.

Evde Bakım Hizmetleri 
Uygulaması

“Evde Bakım Hizmetleri” projesi 
uygulanarak, bu hizmetten fayda-
lanan bireylerde hizmetin bir fayda 
sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. 
Hizmetin gerekliliği bu noktada or-
taya çıkmaktadır. 

Köyceğiz Belediyesince ilçede uy-
gulanan bu hizmet yaşlı, yalnız ve 
hasta kimselere uygulanmıştır. Bu 
kişiler evlerinin gündelik işlerini ya-

olmayan aileler bunu karşılayama-
maktadır. Bu yüzden evde bakım 
hizmeti sosyal devlet anlayışı çerçe-
vesinde kamu hizmeti olarak halka 
ücretsiz olarak sunulmalıdır. Sosyal 
belediyecilik anlayışı çerçevesinde 
bu hizmeti halka sunmak asli gö-
revlerden biridir.    

Evde Bakım Hizmetleri 
Projesi Köyceğiz İlçesi 
Örneği

Köyceğiz İlçesinde Köyceğiz Beledi-
ye Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 
dört yıldır evde bakım hizmetleri 
uygulanmaktadır. Hizmetten fay-
dalananların büyük çoğunluğunun 
yaşlılardan oluştuğu bu hizmetten 
aylık 60 ila 100 vatandaş faydalan-
maktadır. 

Köyceğiz İlçesinde gözlenen yaşlı 
yalnızlığı ve ihmali, yaşlıların iler-
leyen yaşamında ihtiyaç duyduğu 
bakım, daha mutlu, sağlıklı ve ba-
ğımsız bir yaşlılık süreci geliştirme-
leri gerekçesiyle bu hizmet hayata 
geçirilmiştir. Bu hizmetin amacı 
yardıma muhtaç yaşlıların kendi 

ev ortamlarında, bağımsız olarak 
yaşadıkları gündelik hayatlarındaki 
problemleri çözüme kavuşturarak 
yaşamını kolaylaştırmaktır. Pro-
je Köyceğiz’in tüm mahallelerinde 
Köyceğiz Belediyesi tarafından uy-
gulanmaktadır. 

Proje uygulamaya geçirilirken bek-
lenen sonuçlar; yaşlıların sağlık 
koşullarına uygun, hijyenik bir or-
tamda yaşamaları, gündelik hayatta 
yaşadığı zorlukların aşılarak yaşam 
kalitelerinin artırılması, psikolojik 
olarak kendilerini daha rahat ve 
mutlu hissetmeleri, yatalak hastala-
rın daha konforlu bir süreç geçirme-
leri, ameliyat sonrasında eve çıkan 
hastanın pansuman için hastaneye 
gitmek zorunda kalmaması, yara 
iyileşmesinin gözlemlenmesi, enfek-
siyon riskinin en aza indirgenmesi 
ve dolayısıyla yaşlılık sürecinin daha 
güvende, huzurlu ve üretken olarak 
geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Proje kapsamında yapılan çalışma-
lar ise; sosyal inceleme ve ziyaret, 
yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal açı-
dan takibi ve gözetilmesi, yaşlı ve 
hasta bireylerin evlerinin temizlen-
mesi, yaşadığı ortamın sağlık koşul-
larına uygun hale getirilmesi, berber 
hizmeti, sağlık danışmanlığı ve yön-
lendirmesi, kişisel temizlik, ameliyat 
sonrası ve yatalak hastalara pansu-
man ve yara bakımı yapılması, vital 
bulguların tespit ve takibi ve aile ya-
kınının bilgilendirilmesidir.

Proje kapsamında sosyolog, sosyal 
hizmet teknikeri, sağlık memuru, 
berber, kuaför ve temizlik işçileri gö-
rev almaktadır. 1 adet evde bakım 
aracı bulunmaktadır. Çalışma prog-
ramı ise haftada 2-3 gün inceleme, 
ziyaret ve kontrollerin yapılması, 
her iş gününde en az iki eve temiz-
lik hizmetinin götürülmesi, yatalak 
hastaların yara iyileştirilmesi konu-
sunda takibin her gün yapılması ve 
ailelerin bu konuda bilgilendirilme-

evde bakımın hedefi, 
yaşam kalitesini 
artırmak, hizmet 
alanlarının iyi olma 
durumunu en üst 
düzeyde korumak ve 
sürdürmektir.

proje kapsamında 
yapılan çalışmalar ise; 

sosyal inceleme ve 
ziyaret, yaşlı bireylerin 
sağlık ve sosyal açıdan 

takibi ve gözetilmesi, 
yaşlı ve hasta bireylerin 
evlerinin temizlenmesi, 

yaşadığı ortamın 
sağlık koşullarına 

uygun hale getirilmesi, 
berber hizmeti, sağlık 

danışmanlığı ve 
yönlendirmesi, kişisel 

temizlik, ameliyat 
sonrası ve yatalak 

hastalara pansuman ve 
yara bakımı yapılması, 

vital bulguların tespit ve 
takibi ve aile yakınının 

bilgilendirilmesidir.
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pamayacak durumda olan insanlar-
dır. Özellikle ev temizliği ve kişisel 
temizlik kişilerin yaşamlarını sağlıklı 
sürdürebilmeleri için gereklilik arz 
etmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda kişi-
lerin yaşamında değişimler gözlen-
miştir. Bu hizmet kişilerin yaşam 
kalitelerini artırmıştır. Daha temiz 
bir ortamda, tek başlarına yapa-
madıkları kişisel bakımlarının yapı-
larak daha konforlu bir yaşam sür-
meleri sağlanmakta; ayrıca bu ilgi 
kişilere manevi destek sunmaktadır. 

Daha önce evi neredeyse hiç temiz-
lenmeyen yalnız yaşayan engelli bir 
vatandaş, bu hizmetten faydalana-
rak, her hafta ev temizliği, yemek ve 
tıraş hizmeti yapılarak daha temiz 
bir ortamda yaşamını daha sağlıklı 
sürdürmesi sağlanmıştır. Yalnız ya-
şadığı için her hafta evine gidilmesi 
ve ilgi görmesi manevi olarak ona 
destek sağlamaktadır. Yalnız yaşa-
yan yaşlıların bazen sadece soh-
bete ihtiyaç duyduğu görülmüştür. 
Bahaneyle tansiyon ölçümüne ça-
ğıran yaşlılar bulunmakta, evlerine 
gidince sohbete ihtiyaç duydukları 
görülmektedir. Sosyalleşme gerek-
sinimlerine yaşlıların evine gidip 
tansiyon-şeker ölçümü yaparak, 

takibini sağlamaktadır. Pansuman, 
berber ve kuaför hizmeti özellikle 
yaşlılara en çok fayda sağlayan ve 
mutlu eden bakım türüdür. Bu ge-
reksinimlerini sağlamak için evden 
çıkamayan yaşlı bireyler, bu ihtiyaç-
larının evlerinde sağlanması gibi bir 
konfora ulaşmaktadır. Evde bakım 
hizmetleri sağlık ve sosyal hizmet-
leri kapsayan geniş hizmet alanına 
sahiptir.

Evde bakım hizmetleri, bireylerin 
özgürlük alanını kısıtlamadan ken-
di ortamlarında hizmet alabilmele-
rini sağlamaktadır. Hastanın kendi 
ortamında bakım görmesi iyileşme 
süresini de azaltabilmektedir. Aynı 
zamanda hasta, hastane enfeksi-
yonundan uzak bir şekilde hizmet 
almakta ve evde bakım hizmetleri 
sayesinde gereksiz hastane kullanı-
mını da bırakmaktadır. 

Yalnız, dar gelirli ve kimsesiz yaşlı-
ların evlerinin temizlenmesi, kişisel 
temizliklerini yaparken onlara yar-
dım edilmesi, gündelik yaşamları-
nı sürdürmelerinde önemli ölçüde 
rahatlama sağlamaktadır. Bunun 
yanında yeni ameliyat olmuş ve 
yerinden kalkamayacak durumda 
olan hastalara evlerinde sağlık gö-
revlileri tarafından sunulan pan-
suman hizmeti son derece kolaylık 
sağlamaktadır. 

Nüfusun giderek yaşlanmasıyla ih-
tiyaç haline gelen evde bakım hiz-
metleri, bu hizmetten faydalanan 
bireylerin ailelerinin de hayatını 
kolaylaştırmakta, onlara yardım 
ve danışmanlık sunmaktadır. Evde 
bakım hizmetleri, ücretsiz bir kamu 
hizmeti olarak, belediyenin görev 
olarak üstlendiği, erişilebilir bir sos-
yal hizmet türüdür.

Bu hizmet sunulurken dikkat edil-
mesi gereken hususlar ise; yaşlılara 
davranış konusunda dikkat edil-
mesi gerektiğidir. Hizmetten fay-
dalanan bireyler yalnız, yaşlı, hasta 
veya engelli bireylerden oluşmakta-

inceleme ve kontrol ziyaretlerinde 
bulunarak karşılık verilmektedir. 

Başka bir örnek olarak çok yaşlı ve 
gelir düzeyi çok düşük olan bir karı 
kocanın her hafta ev temizliğinin ve 
yemeklerinin yapılması onlar için 
büyük bir hizmet ve kolaylık sağ-
lamaktadır. Diğer bir çiftten örnek 
verilecek olursa, engelli ve yaşlı bir 
kadın ve ona bakan yaşlı kocasının 
ihtiyaçları olan ev temizliği, engelli 
kadının beden temizliği ihtiyaçları 
karşılanmakta, bu da yaşamlarını 
önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. 
Yatalak hastaların yattıkları yerde 
tıraşları yapılmakta, hasta ve yaş-
lıların beden temizliği konusunda 
zorlanan hasta yakınlarına yardımcı 
olunmaktadır. Bu hizmet gerekli bir 
kamu hizmetidir. Evde sunulma-
sı yaşlılar için bir avantaj olmakla 
birlikte yaşlıların hem sosyal hem 
duygusal hem de tıbbi gereksinimle-
rine odaklanmaktadır. Hasta yakın-
larının da bakıma katılımı sağlan-
maktadır. Bu katılım hem hastanın 
bakımı açısından, hem de sağlık 
personelinin koordinasyonu açısın-
dan fayda sağlamaktadır.

Evde bakım hizmetleri kapsamın-
da yapılan ev ziyaretleri, gerekli 
hizmeti tespit etmek ve hastanın 
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için büyük kolaylık sağlamaktadır. 
Gerekli tedbirler alınarak bu hiz-
metin sunulması daha çok önem 
kazanmıştır. Yaşlı ve hastaların has-
tanelere gitmekten çekinmesi, virüs 
kapmaya dair korkularının artması 
ayrıca hastanelerin doluluğu da 
evde bakıma olan talebi artırmıştır.  

Sonuç

Evde bakım hizmetleriyle sağlıklı ve 
bağımsız yaşlılık hedeflenmektedir. 
Yaşlılık sürecinin olabildiğince sağ-
lıklı, mutlu ve üretken geçirilmesi 
için yaşlıların desteğe ihtiyacı var-
dır. Belediye olarak bu bakımdan 
yaşlılara sosyal, psikolojik, sağlıksal 
ve fizyolojik destek sunulmaktadır. 

Yaşlıların toplum içinde birey ola-
rak var olması, topluma katkıda 
bulunuyor olduğunun kabul edil-
mesi, yaşlının sorunları karşısında 
doğru yönlendirilmesi gerekmekte-
dir. Evde bakım hizmetleri yaşlıya 
ulaşmak, ziyaret edebilmek için en 
kolay yoldur. Yaşlının sağlığının ko-
runması ve takibi, ruhsal ve sosyal 
sağlığına kavuşması, kendi çevre-
sinde bağımsız olarak yaşaması 
açısından önem taşımaktadır. Evde 
bakım hizmetinin kapasitesinin ge-
liştirilmesi ve tanıtılması ile kurum 
bakımının yerini alabilmektedir.

Evde bakım hizmetlerinin geliştiril-
mesi ve yaygınlaştırılması bir ihti-
yaçtır. Daha fazla insana ulaşabil-
mek, onların hizmetten daha fazla 
faydalanmasını sağlamak temel 
hedeflerden biridir. Bu hizmetin 
çok yönlü olarak sunulması bir ekip 
çalışmasını gerektirmektedir. Evde 
bakım yaşlılar üzerinde olumlu etki 
bırakmaktadır. Yaşlı birey böyle bir 
hizmetin kendisine sunulmasından, 
evine gidilerek kendisiyle yapılan 
sohbetten ve gördüğü ilgiden kay-
naklanan mutluluk ve rahatlama 
hissini yaşamaktadır. Sağlık açısın-
dan ilgilenilmesi ve yönlendirilmesi, 
psikolojik durumu, sosyal katılımın 
sağlanması onun moralini yüksek 

tutmaktadır, stresini azaltmaktadır.  
En önemlisi bütün bu hizmetlerden 
faydalanırken kendi evinde, alışık 
olduğu ortamda yaşamını sürdür-
mektedir. 

Evde bakım hizmetlerinin temel 
amacı, yaşlının bağımsız olarak 
kendi evindeki yaşam koşullarını 
iyileştirerek günlük yaşamını kolay-
laştırmak, sağlık durumunu kontrol 
altında tutmak ve sosyo-psikolojik 
olarak yaşlının desteklenmesi, ya-
şam kalitesinin artırılmasıdır. 

Evde Bakım Hizmetleri amacına 
ulaşmakta, beklenen sonucu ver-
mektedir. Bunun yanında beledi-
ye-yaşlı iletişimini sağlamaktadır. 
Yapılan sosyal incelemelerle yaşlı-
ların kontrolü sağlanmakta, sağlık 
durumları kontrol edilebilmektedir. 
Yaşlı ziyaretleri, yaşlıların manevi 
olarak da daha iyi hissetmelerini 
sağlamaktadır. Yeni olan evde ba-
kım hizmetleri, gelişmeye ve büyü-
meye, daha fazla insana hizmet ver-
meyi amaçlamaktadır. Bölgedeki 
ihtiyaç sahibi bireylerin bu hizmet-
ten daha fazla ve geniş kapsamlı 
faydalanmaya ihtiyaçları vardır. Bu 
bağlamda bir kamu hizmeti olarak 
düşük bir maliyetle sunulan evde 
bakım hizmetinin genişletilmesi, 
yaygınlaştırılması, eşit bir şekilde 
dağıtımı hedeflenmektedir.
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dır. Herkesin sağlıklı bir psikolojide 
olması beklenemez. Bazı bireyler 
kendilerine gelecek olan yardıma 
olumsuz tepki verebilmekte, alın-
gan davranabilmektedirler. Kişilerin 
ev düzenleri, eşyaları kendilerine 
özeldir. Bunu gözeterek çalışmak 
gerekmektedir. Sonuç olarak, kişile-
rin özel hayatlarına girilmektedir ve 
mahremiyet anlayışına sahip olmak 
önemlidir. Anlayışlı ve sağduyulu 
bir yaklaşımla, özel alan ve eşyala-
rında değişiklik yapmadan hizmet 
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra 
evde bakım hizmetleri personelinin 
güvenliğinin sağlanması önemlidir. 
Bu konuda ekip olarak organize 
olunmalıdır.

Evde bakım hizmetleri pandemi sü-
recinde daha çok önem kazanmış ve 
gerekliliği daha beliğin hale gelmiş-
tir. Pandemi sürecinde evde bakım 
hizmetlerine talep artmış, yaşlıların 
ve kronik hastaların evde bakıma 
ihtiyacı artmıştır. Bu kimseler için 
pandemi süreci daha zorlu geçmek-
tedir. Sokağa çıkma kısıtlaması ve 
yasakların olduğu dönemde de şim-
diki süreçte de yaşlı ve hastaların 
hastaneye gitmeden, evde pansu-
man, yara bakımı ve tansiyon-şe-
ker ölçümünün yapılması vatandaş 

evde bakım hizmetleri 
kapsamında yapılan 
ev ziyaretleri, gerekli 
hizmeti tespit etmek 
ve hastanın takibini 
sağlamaktadır. 
pansuman, berber ve 
kuaför hizmeti özellikle 
yaşlılara en çok fayda 
sağlayan ve mutlu eden 
bakım türüdür. 

İller&Belediyeler 

MAKALE

45



vakıFlar haFtaSı’na ÖZel proGram

 

türkiye Belediyeler Birliği, vakıflar Genel müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle 10 mayıs’ta  vakıflar haftası kapsamında “vakıf kuran 

kadınlar konferansı” çevrim içi düzenlendi.
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Etkinliğin açılış konuşmaları TBB 
ve Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin ve 
Vakıflar Genel Müdürü Burhan 
Ersoy tarafından yapılırken Yazar 
Alev Alatlı da konferansın tema 
konuşmasını gerçekleştirdi.

Vakıflar medeniyetinin sosyal 
adalet ve sosyal barışı sağlama-
da çok önemli olduğunu akta-
ran Başkan Fatma Şahin, “Çok 
önemli bir aydayız, on bir ayın 
sultanındayız. Kur’an ayındayız. 
Kur’an-ı Kerim’i okuduğunuz za-
man, İslam’ın beş şartını anlat-
tığında her defasında namazın 
yanına zekatı koyuyor. Sosyal 
adalet ve sosyal barış için zekatın 
ne kadar önemli olduğunu anlı-
yoruz. Bu ayın en önemli özelliği 
veren el olmak ve komşusu açken 
tok yatan bizden değildir anla-
yışı.” dedi. Vakıf medeniyetinin 
güncellenmesi gerektiği yönünde 
bir kanaat olduğunu söyleyen Şa-
hin, pandemiyle birlikte dünyanın 
yeniden yapılanmaya gittiğini be-
lirterek bu yapılanmada tek başı-

na ekonomik kalkınmanın huzur 
ve mutluluk getirmediğini, vakıf 
medeniyetinin güçlenmesi anla-
mına gelen insani kalkınmanın 
ve çevresel kalkınmanın bir zaru-
ret haline dönüştüğünü kaydetti. 
Doğru metodolojiler, doğru pro-
jeler ve işler üretilmesi gerektiğini 
altını çizen Şahin, “İnsanı koru-
yabilmemiz için, doğayı, ekosis-
temi, Allah’ın yarattığı bu mevcut 
yapıyı koruyarak kullanmamız 
lazım. Vakıf medeniyeti çevresel, 
insani, hukuki kalkınma, empati, 
şefkat, rahmet, genel ahlakı kap-
sıyor. İnsani değerleri yükseltme-
miz gerekiyor.” dedi. Konferansın 
sonuçlarını değerlendirerek bu 
çalışmayı bir Türkiye projesi ha-
line getirmek istediklerini bildiren 
Şahin, “Hanımefendi ile de bunu 
konuştum. Kendisi de çok heye-
canlandı. Önümüzdeki yıl Vakıf 
Medeniyeti Haftası’nda bu büyük 
meseleyi dünyaya doğru bir mo-
delle anlatmamız gerekiyor. Bu 
değerleri güçlü ailelerle güçlendir-
memiz lazım. Zaman koordinas-
yon, iş birliği ve verimlilik zamanı. 
Bugün yapacağımız çalışmaların 
sonucunda gelinen noktayı ileri 
nasıl götüreceğiz buna bakacağız. 
Birlikte yeneceğiz, birlikte iyileşe-
ceğiz, birlikte başaracağız inşal-
lah.” şeklinde konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan 
Ersoy konuşmasında vakıf me-
deniyetinin tarihsel sürecine iliş-
kin detaylı bilgiler aktardı. Ersoy, 
Osmanlı’dan günümüze kalan 59 
bin vakıf kaldığını belirterek bu 
vakıfları kuranlar arasında yüz-
lerce kadının olduğuna dikkati 
çekti. Ersoy konuşmasında şu 
sözlere yer verdi: “İnsanın yar-
dımlaşma ve dayanışma ruhuyla 
var olduğuna inanarak, bu ruhun 
en önemli topraklarının ecdadı–

vakıflar Genel 
müdürü Burhan ersoy 

konuşmasında vakıf 
medeniyetinin tarihsel 
sürecine ilişkin detaylı 
bilgiler aktardı. ersoy, 

osmanlı’dan günümüze 
kalan 59 bin vakıf 

kaldığını belirterek 
bu vakıfları kuranlar 

arasında yüzlerce 
kadının olduğuna 

dikkati çekti.

Şahin, “insanı 
koruyabilmemiz için, 
doğayı, ekosistemi, 
allah’ın yarattığı bu 
mevcut yapıyı koruyarak 
kullanmamız lazım.” 
dedi.
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mızdan bize miras kalan toprak-
lar olduğunun idrakı içerisinde-
yiz. Bunun eylem hali vakfetmek, 
kurumsal hali ise vakıftır. Hz. 
Peygamberimizce belirlenmiş bir 
modele dayanan vakıf müessese-
si, İslam medeniyetinin oluşumun 
etkili rol almış, 11. yüzyıldan beri 
toplumların refahı üzerine çalış-
malara başlamıştır.”  

Konferansın tema konuşmasını 
yapan yazar Alev Alatlı, Başkan 
Fatma Şahin’in başarılarına dik-
kati çekerek “Beni düşündüğünüz 
zaman Fatma Şahin’e bakın. Ya-
pıcı olmak böyle bir şey. Benim 
ömrümde en canımı sıkan cüm-
le ‘Yerim dar, oynamıyorum’dur. 
Yer darlığı bahanedir. Fatma 
Şahin’in neler yaptığını gördük. 
Seninle çok iftihar ediyorum.” 
sözlerini kullandı. Türk insanının 

yaptığı başarıları anlatamadığı-
nın altını çizen Alatlı, “Kendimi-
zi anlatmayan insanlarız. Bu bir 
ulusal haslet ve lanet diye düşü-
nüyorum. Çok gururlu insanlarız, 
burnumuz yere düşse almıyoruz 
dolayısıyla yaptıklarımızı anlat-
mıyoruz, susmayı tercih ediyo-
ruz. Oysa yurt dışına baktığımız 
zaman bir lale yetiştiriyorlar 500 
yıl onları okuyoruz. Yaptığımızı 
satamıyoruz. Her adımında bu 
ülkenin bir mucize var. Tarihin 
sürekliliğini Anadolu’da görebili-
yorsunuz.” dedi.

Osmanlı tarihinin yeniden yazı-
lışında vakıflara büyük yer veril-
mesi gerektiğini söyleyen Alatlı, 
“Vakıf gözüyle bakmak zorunda-
yız. ‘Gönüllü fedakarlık’ diye bir 
kavram vardır. Bu hukukla ka-
nunla olacak şey değildir. İnsan-
ların inançlarından kültürlerinden 
kaynaklanan fedakarlık biçimidir. 
Yasalarla ancak bir yere kadar bir 
şey yapabilirsiniz. Vakıf bir an-
lamda da ölüme meydan okuma-
dır. Ölümden sonra her şey insan 
bitmez. Ölümden sonranın bir 
anlamı vardır. Bu dünyadan boşu 
boşuna geçmediğinizin kaydıdır 
vakıf medeniyeti. Hoş bir seda 
bırakmak,  hafızalarda kalmak, 
fikrinizle duygularınızla mukim 
olmak ve devam ettirebilmek he-
pimizin gizli hevesidir.” ifadelerini 
kullandı.

Konferansın ilk oturumu Gazikül-
tür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. 
Halil İbrahim Yakar moderatörlü-
ğünde; Tohum Otizm Vakfı Kuru-
cu Başkan Yardımcısı Aylin Sez-
gin, Sosyal Ben Vakfı Kurucusu 
Ece Çiftçi, AÇEV Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla 
Göksel, Kaleseramik Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vakfı Genel Mü-

dürü Rana Birden’in katkılarıyla 
yapıldı.

Konferansın ikinci oturumu ise 
Türkiye Maarif Vakfı Mütevel-
li Heyet Üyesi Prof. Dr. Aşkın 
Asan’ın moderatörlüğünde ya-
pıldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Hatice Banu Özbek, TÜR-
GEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Fatmanur Altun, Kerim Vakfı 
Kurucularından ve Türk Kadınla-
rı Derneği Genel Başkanı Emine 
Bağlı ile Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı Araştırmacısı Dr. 
Sevim Can oturuma konuşmacı 
olarak katkı verdi. Konferans, 
TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Bi-
rol Ekici’nin kapanış konuşmasıy-
la tamamlandı.

osmanlı tarihinin 
yeniden yazılışında 
vakıflara büyük yer 
verilmesi gerektiğini 
söyleyen alatlı, “vakıf 
gözüyle bakmak 
zorundayız. ‘Gönüllü 
fedakarlık’ diye bir 
kavram vardır. Bu 
hukukla kanunla olacak 
şey değildir.”dedi.

konferansın tema 
konuşmasını yapan 

yazar alev alatlı, 
Başkan Fatma 

Şahin’in başarılarına 
dikkati çekerek 

“Beni düşündüğünüz 
zaman Fatma Şahin’e 

bakın. Yapıcı olmak 
böyle bir şey. Benim 
ömrümde en canımı 

sıkan cümle ‘yerim dar, 
oynamıyorum’dur. Yer 

darlığı bahanedir. Fatma 
Şahin’in neler yaptığını 

gördük.” dedi.
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Silivri Belediyesi, ürettiği ahşap 
minibüs duraklarını köy yaşantı-
sının devam ettiği mahallelerde 
hizmete sundu. Gazitepe, Alipaşa, 
Büyükkılıçlı, Seymen, Sayalar, Kü-
çüksinekli, Büyüksinemli, Kadıköy, 
Bekirli, Ortaköy, Küçükkılıçlı, Da-
namandıra, Fener, Akören ve Kur-
fallı Mahallelerinde kurulan ahşap 
duraklar tasarımıyla vatandaşların 
beğenisini kazandı. Etüd Proje ve 
Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri 
tarafından imalatı yapılan duraklar, 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ça-
lışmalarıyla ihtiyaç duyulan mahal-
lelere hızlı bir şekilde monte edildi. 
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-

maz’ın talimatı ile köy dokusuna uy-
gun bir şekilde tasarlanan duraklar 
ilçenin farklı noktalarında kurulma-
ya devam edecek.

ÖZel taSarım ahŞap duraklar 
hiZmete Sunuldu

 

Silivri Belediyesi, köy yaşantısının devam ettiği mahalleler için ürettiği ahşap 
minibüs duraklarını 15 noktada hizmete sundu.

Silivri Belediye Başkanı
Volkan YılmAz

etüd proje ve kentsel 
tasarım müdürlüğü 

ekipleri tarafından 
imalatı yapılan 

duraklar, Fen işleri 
müdürlüğü ekiplerinin 

çalışmalarıyla ihtiyaç 
duyulan mahallelere 

hızlı bir şekilde monte 
edildi. 
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BuCak’tan Gelen 
atık YÖnetimi BaŞarıSı

Mete İMER
ÇeVko Vakfı/ Genel Sekreter

Haşim Çevik
bucak belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürü

atık yönetimi, günümüzde hem bertaraf edilecek atıkların azaltılması, 
hem de geri dönüştürülebilecek atıkların verimli olarak toplanması dikkate 

alındığında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları olan önemli bir fonksiyon 
durumundadır.  
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Atık yönetimi ile ilgili süreçleri bü-
tünsel dijital çözümler kullanarak 
ve yerel yönetimlerin farklılıklarını 
gözeterek ele almak artık mümkün 
hale gelmiştir.  Bu yaklaşım “sıfır 
atık” kavramıyla da uyumludur.  
Gelinen aşamada “sıfır atık” kavra-
mının pilot çalışmalarla uygulama-
ya alınması büyük önem kazanmış 
olup bu makalede Bucak Belediyesi 
“sıfır atık” uygulaması ve sonuçları-
na yer verilmiştir.  

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan, yak-
laşık 50.000 nüfuslu Bucak ilçesi, 
Burdur ilinin en büyük ilçesi olup 
“sıfır atık” konusunda, 2018 yılında 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından pilot ilçe seçilmiştir. “Sı-
fır Atık” projesine inanan yönetici-
lerin desteği ile yapılan çalışmalar 
sayesinde Bucak Belediyesi Temiz-
lik İşleri bütçesinde önemli tasarruf 
ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Elde 
edilen bu sevindirici başarı ile ilgili 
süreçler aşağıda paylaşılmaktadır. 

Sıfır Atık Çalışmalarında 
Elde Edilen Sonuçlar

2018 yılının mayıs ayından itibaren 
yapılmakta olan çalışmalar sonuç-
larını vermeye başlamıştır. Bucak 
Belediyesi “sıfır atık” uygulama-
sının maliyetlerin azalmasını ve 
verimlilik artışını sağlayan başarılı 
sonuçları aşağıdaki tabloda yer al-
maktadır (Tablo 1).

Bucak Belediyesi, Mali İşler Müdür-
lüğünün kesin hesap bütçe verileri-
ne göre 2020 yılında bir önceki yıla 
göre yapılan harcamalar 717.000 
TL (yaklaşık %19 oranında) azal-

mıştır.  2020 yılı enflasyon verileri 
de dikkate alındığında belediyenin 
“Sıfır Atık” uygulamalarından dola-
yı sağladığı verimlilik artışının yıllık 
bazda yaklaşık %35 civarında oldu-
ğu hesaplanmaktadır. 

Sıfır Atık Projesinin 
Başlaması ve Gelişimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından, 23 Mayıs 2018 tarihi 
itibari ile içinde Bucakın da bulun-
duğu 5 ilçe “sıfır atık” çalışmaları 
konusunda resmi yazı ile pilot ilçe 
ilan edilmiştir.  Bunun üzerine bele-
diye yetkilileri tarafından yapılması 
gereken iş ve işlemler konusunda 
yol haritası çıkartılmış ve hemen 
çalışmalara başlanmıştır.

İlk yapılan çalışma, belediye bün-
yesinde bulunan atık toplama ekip-
manlarının cins, miktar gibi envan-
ter bilgilerinin çıkartılması olmuştur. 
Elde edilen bilgilerin dijital ortama 
aktarılması, yapılması gereken ikin-
ci iş olarak ortaya çıkmıştır.  

2018 yılı haziran ayında “sıfır atık” 
çalışmalarının ölçülmesi ve dijital-
leştirilmesi amacı ile “Nereye Ata-
yım” projesi için sözleşme imzalan-
mıştır. “Nereye Atayım” yazılımı, 
belediyelerin özellikle Sıfır Atık Yö-
netmeliği hükümlerini uygulayabil-
meleri ve saha kontrolünü gerçek-
leştirilebilmeleri amacı ile yazılan 
bir bilgisayar yazılımıdır.  Sahada 
bulunan ekipmanların her biri ya-
zılım programına kaydedilmiş ve 
ekipmanlara birer kimlik numarası 
verilmiştir.  Bu numaralar program 
aracılığı ile uygulama kolaylığı sağ-

layan etiketlerin üzerine yazılmış; 
etiketler sahada bulunan ekipman-
ların, “sıfır atık” uygulaması kapsa-
mına alınan bina veya yerleşkelerin 
görünür yerlerine yapıştırılmıştır.  
Kare kod etiketleri sayesinde top-
lamada görevli personel tarafından 
ekipmanların koordinat, durum ve 
adres bilgileri kayıt altına alınmak-
tadır. 

2018 yılı haziran 
ayında “sıfır atık” 

çalışmalarının ölçülmesi 
ve dijitalleştirilmesi 

amacı ile “nereye 
atayım” projesi için 

sözleşme imzalanmıştır. 
“nereye atayım” 

yazılımı, belediyelerin 
özellikle Sıfır atık 

Yönetmeliği hükümlerini 
uygulayabilmeleri 

ve saha kontrolünü 
gerçekleştirilebilmeleri 

amacı ile yazılan bir 
bilgisayar yazılımıdır.

yıL Temzilik İşleri 
Bütçesi(TL)

Çöp Toplama 
Araç Sayısı(Adet)

Çöp Toplama 
Personel 

Sayısı(Adet)
2018 3.382.907 8 24
2019 3.800.837 8 24
2020 3.083.351 6 18

Tablo 1- Bucak Belediyesi yıllara göre atık toplama harcamaları
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Sistemin Kurulması 
Çalışmalarında Yaşanılan 
Sorunlar 

Sahadaki ekipmanın ve toplama 
yapan araçların kayıt altına alınma-
sı aşamasında bazı çalışanların yeni 
uygulamaya uyum sağlaması konu-
sunda zorluklar yaşanmıştır.  İlçenin 
küçük olması nedeniyle her şeyin 
bilindiği ileri sürülerek programın 
gerekliliği sorgulanmıştır. 

Bazı personel etiketlerin okutulması 
veya operasyon yapılması aşama-
sında kendi cep telefon modelle-
rinin düşük olduğu, veri hatlarını 
bu iş için kullanmak istemedikleri 
yönünde yakınmalarda bulunmuş-
tur. Bu nedenle, sistemi kuracak 
olan diğer belediyelerin özellikle 
cep telefonu veya tabletlerini temin 
etmesinin yararlı olacağı görüşüne 
varılmıştır. 

Toplama yapan araçların, kantar-
da tartılması konusunda sorun ya-
şanmıştır. Toplama operasyonunu 
bitiren kamyonların, toplama mik-
tarlarının kayıt altına alınması yö-
netmelik gereği olmasına karşın, ne 
yazık ki bu işlemin yapılmasında za-
man zaman dirençle karşılaşılmıştır. 

çalışmalar ve Sıfır Atık Yönetmeli-
ği hakkında bilgiler aktarılmıştır.  
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise-
lerin tümüne gidilerek öğrencilere 
yapılan çalışmalar hakkında eğitim 
verilmiştir. 

“Nereye Atayım” saha atık yönetim 
uygulamasının geliştirilip yaygın-
laştırılması amacıyla yazılımcı ile 
ÇEVKO Vakfı arasında 2019 Kasım 
ayında sözleşme imzalanmıştır. 

Sahaya yerleştirilen ekipmanların 
bulunduğu yerlerin bilgilerini ilçe 
sakinleri ile paylaşmak amacıyla 
“Bucak Sıfır Atık” adlı bir mobil 
uygulama hazırlanmıştır.  Ücretsiz 
olarak ilçe sakinleri tarafından in-
dirilebilen bu mobil uygulama sa-
yesinde, en yakın 5 ekipmanın yeri 
gösterilmekte olup, ekipmana ula-
şım için yol tarifi alınabilmektedir. 
Bu uygulama ile 2. Sıfır Atık Zirve-
si’nde Bucak Belediyesi uluslararası 
“Çevre ve Sürdürülebilirlik” ödülü-
nü kazanmıştır.

2020 yılında sahada yapılan top-
lamaların anlık olarak izlenmesi, 
raporlarının alınması ve yorumlan-
ması üzerine çalışmalar yürütül-
müştür.  Aynı yıl toplama operas-
yonlarının kayıt altına alınması ve 
atıkların tartılması çalışmaları baş-
lamıştır.  Bu kapsamda her toplama 
bölgesindeki ekipman için ayrı ayrı 
“gruplama” yapılmıştır.  Toplama 
yapan araç personeli, görev baş-
langıç kilometre bilgisi, toplanacak 
grup bilgisi gibi bilgileri sisteme gir-
meye başlamıştır. Toplamanın so-
nunda kantarda tartılan toplanmış 
atık bilgisinin ve bitiş kilometresinin 
kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Tüm bu çalışmaların sonunda, izle-
nebilir hale gelen atık toplama sis-
temi sayesinde, Bucak Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü toplama 
maliyetlerinin azaltılması sağlanmış 
bulunmaktadır.

Lisanslı firmaların yaptığı toplama-
lar sistemde kayıt altına alınmak-
tadır. Ancak bazı lisanslı firma yet-
kilileri, verilerinin, ticari sır olduğu 
gerekçesiyle, kayıt altına alınmasını 
istememektedir.  Verilerin sisteme 
girilmek istenmemesi ile ilgili başka 
bir gerekçe de personelin iş yoğun-
luğu nedeniyle bu işlem ile uğraşa-
mayacak olmalarıdır.

Sistemle Sağlanan Başarılar 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Bu-
cak Belediyesi sınırları içinde bulu-
nan tüm toplama ve biriktirme ekip-
manlarının envanteri çıkartılarak, 
dijital haritalar üzerine işlenmiştir. 
Atık toplama ekipmanlarının dijital 
haritalar üzerinde kapsama alan-
ları çıkartılmıştır. Yetersiz toplama 
ekipmanı olan bölgelerin ve gerekli 
ekipman sayılarının tespitinin ardın-
dan eksik ekipmanlar temin edilerek 
sahaya yerleştirilmiştir. 

Sahada ihtiyaç duyulan ekipman-
ların tamamlanmasının ardından 
eğitim ve bilgilendirme çalışmala-
rına geçilmiş; bu amaçla ilçe gene-
linde bulunan okul ve kamu kuru-
luşlarının envanteri çıkartılmıştır. 
Kamu kurumu yetkililerine, yapılan 
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ekipmanların bakımının sürekli ve 
düzenli yapılması sağlanmıştır. 

h) Toplamaya çıkan araçların, her-
hangi bir arızası olması halinde, 
çekilen fotoğraf aracılığı ile şoför 
tarafından bildirilmesi sayesinde, 
bakımlarının aksamadan yapılması 
sağlanmaktadır.

i) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan “Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi” için gereksinim duyulan 
tüm bilgiler kayıt altına alınmak-
tadır.  Bakanlık sistemine yapılan 
tüm girişler için “Nereye Atayım” 
uygulamasında bulunan bilgilerden 
yararlanılmıştır.  

Gelecekle İlgili Beklentiler

Bucak Belediyesi’nde “sıfır atık” yö-
netimi ile ilgili 2021 yılı ve sonrasına 
ilişkin beklentiler şöyle sıralanabilir: 

a) “Sıfır atık” ile ilgili “Mahalli İda-
reler” belgesinin alınması,

b) Temizlik İşleri bütçesinde elde 
edilen tasarrufların sürdürülmesi, 

c) Belediye bünyesinde ambalaj 
atığı toplama ayırma tesisinin ku-
rulması,

d) Bucak Belediyesi örnek uygula-
masının Türkiye Belediyeler Birliği 
ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı aracılığıyla diğer belediyelere du-
yurulması ve bu iki kurumun Bucak 
Belediyesi’ne desteğinin sürmesi.

Çevko Vakfı’nın Proje 
Hakkındaki Görüşleri 

Bucak’ta “Nereye Atayım” proje-
sinin başarıya ulaşmasında destek 
sağlayan ÇEVKO Vakfı’nın görüşle-
rini Vakıf Genel Sekreteri Mete İmer 
şöyle özetlemektedir: 

“ÇEVKO Vakfı ile Bucak Belediyesi 
arasında Kasım 2019’dan itibaren 
yapılan sözleşmeler ile “Nereye 
Atayım Saha Atık Bilgi Yönetim Sis-
temi’nin kurulması ve geliştirilmesi 

Vakfımız tarafından desteklenmiş-
tir. 

Entegre atık yönetiminin ve döngü-
sel ekonominin temelini oluşturan, 
atıkların kaynağında ayrı ayrı fakat 
bütünlük ve bir plan içinde toplan-
masını sağlayan “Nereye Atayım 
Saha Atık Bilgi Yönetim Sistemi” 
Bucak Belediyesi’nde yapılan örnek 
uygulamayla verimli sonuçlarını or-
taya koymuştur.  Bu başarının diğer 
bir önemi ise, bir yanda kamu kuru-
luşu olan belediye, diğer yanda özel 
sektör ve geri kazanım konusunda 
faaliyette bulunmakta olan bir sivil 
toplum örgütünün birlikte çalışma-
larının bir sonucu olmasıdır.  

ÇEVKO Vakfı olarak bu örnek uy-
gulamanın ülkemizdeki diğer bele-
diyelere yaygınlaştırılması için ça-
balarımızı sürdüreceğiz.”

Sistemin Ölçülebilir 
Olmasının Sağladığı 
Avantajlar

Sistemin ölçülebilir olması yönetile-
bilmesi konusunda ciddi bir avantaj 
sağlamaktadır. Bu avantajlardan 
bazıları şunlardır:

a) Toplama yapan kamyonların 
yaptıkları her operasyon kayıt altı-
na alınmaktadır. Hangi gün, hangi 
aracın, hangi ekipmanı boşalttığı iz-
lenebilmektedir. Bu sayede özellikle 
vatandaşlar tarafından, çöp kontey-
nerlerinin boşaltılmadığı yönündeki 
şikayetler önemli oranda önlenmiş-
tir.

b) Kamyonların yakıt miktarları 
kayıt altına alınmaktadır. Hem ki-
lometre başına TL cinsinden yakıt 
miktarı, hem de araç bazında ya-
kılan kilometre hesaplanabilmekte, 
karşılaştırmalı raporlar alınabilmek-
tedir. Yakıt tüketimi artan araçlar 
belirlenerek, sorun tespiti yapılabil-
mektedir. 

c) Toplama yapan ekiplerin çalışma 
süreleri izlenebilmektedir.  Kamyon 
ile toplama yapan personelin ça-
lışma zamanının mesai saatleri ile 
uyumlu olması sağlanmaktadır. 

d)Sahada daha önceden çöp topla-
ma çavuşlarının elinde olan bilgiler 
artık, masa başında çevre mühen-
disleri tarafından takip ve analiz 
edilebilir duruma gelmiştir. 

e) Toplama maliyetleri ve analizleri 
ölçülebilir duruma gelmiştir. 

f) Toplama araçlarının yasal bel-
gelerinin geçerlilik süreleri sistem 
tarafından hatırlatılmaktadır. Yasal 
belgelerin süresinin geçmesi ile ilgili 
ortaya çıkan sorunlar son bulmuş-
tur.

g) Sahada bulunan kırık, arızalı ya 
da kirli toplama ekipmanlar fotoğ-
rafları çekilerek bildirilmektedir. 
Bu sayede sahada bulunan sorunlu 

Yapılan çalışmalar 
sonucunda, Bucak 
Belediyesi sınırları 

içinde bulunan tüm 
toplama ve biriktirme 

ekipmanlarının 
envanteri çıkartılarak, 

dijital haritalar üzerine 
işlenmiştir. atık toplama 

ekipmanlarının dijital 
haritalar üzerinde 
kapsama alanları 

çıkartılmıştır.
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Yeni YÖnetmelik hükümleri 
ÇerÇeveSinde BelediYelerde Stratejik 

planın GünCellenmeSi

5018 sayılı kamu mali Yönetimi ve kontrol kanun’un da stratejik plan, “kamu 
idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 

Sezgin ERÖZBAĞ 
Ankara büyükşehir belediyesi

ASki Genel müdürlüğü iç denetim birimi başkanı
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Kanunla, kamu idarelerine kal-
kınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde misyon ve viz-
yonlarını oluşturmak, amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, per-
formanslarını önceden belirlenmiş 
olan göstergeler doğrultusunda ölç-
mek ve uygulamanın izleme ve de-
ğerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan 
hazırlama görevi verilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 9’uncu mad-
desine göre, stratejik plan hazır-
lamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama 
sürecine ilişkin takvimin tespitine, 
stratejik planların kalkınma planı 
ve programlarla ilişkilendirilmesine 
yönelik usul ve esasların belirlen-
mesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan Kamu 
İdarelerince Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 26.05.2006 tarihli ve 
26179 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmış, kamuda stratejik planla-
maya ilişkin elde edilen deneyimler 
ve gelen talepler doğrultusunda söz 

konusu yönetmeliğin yenilenmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda yenilenen “Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” 26.02.2018 tarihli ve 
30344 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmış, ancak yeniden bir dü-
zenleme ihtiyacına gerek görülerek 
en son 22.04.2021 tarih ve 31462 
sayılı Resmi Gazetede “Kamu İda-
relerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları 
İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yayımlanarak kamu idarelerince 
hazırlanacak stratejik planlar, per-
formans programları ve faaliyet 
raporlarına ilişkin usul ve esaslarda 
düzenleme yapılmıştır.

Bu makalede Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ta-
rafından 2019 yılında hazırlanan 
“Belediyeler İçin Stratejik Planlama 
Rehberi” ve en son yönetmelik dü-
zenlemesi dikkate alınarak beledi-
yelerce stratejik planının güncellen-
mesine ihtiyaç duyulması halinde 
yapılması gereken hususlar hakkın-
da bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Belediyelerde Stratejik 
Planlama Süreci

Bilindiği üzere 5018 sayılı Ka-
nun’da belirtilen kamu idarelerinin 
yanı sıra 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu gereği büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve 
üzerindeki tüm belediyeler stratejik 
plan hazırlamakla yükümlüdür. Ay-
rıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanu-
nu’yla il özel idarelerine de stratejik 
planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından 2019 yılında 
hazırlanan “Belediyeler İçin Stra-
tejik Planlama Rehberi”nde kamu 
yönetimi ve kamu mali yönetimi re-
formları çerçevesinde belediyelerde 
uygulanmakta olan stratejik yöne-

tim sürecinin; belediyelerin orta ve 
uzun vadede odaklanmak istediği 
önceliklerin belirlenmesi, bütçe ha-
zırlama ve uygulama sürecinde mali 
disiplinin sağlanması, kaynakların 
stratejik önceliklere göre dağıtılması 
ve etkin kullanılıp kullanılmadığının 
izlenmesi ile bunun üzerine kurulu 
bir hesap verme sorumluluğunun 
geliştirilmesine temel teşkil etmekte 
olduğu belirtilerek,

5018 sayılı kanun’un 
9’uncu maddesine 
göre, stratejik plan 

hazırlamakla yükümlü 
olacak kamu idarelerinin 

ve stratejik planlama 
sürecine ilişkin takvimin 

tespitine, stratejik 
planların kalkınma 

planı ve programlarla 
ilişkilendirilmesine 

yönelik usul ve esasların 
belirlenmesine Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı 
yetkili kılınmıştır. 

5018 sayılı kanun’da 
belirtilen kamu 
idarelerinin yanı sıra 
5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi kanunu 
gereği büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 
50.000 ve üzerindeki 
tüm belediyeler stratejik 
plan hazırlamakla 
yükümlüdür.
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Belediyelerde stratejik 
planlama;

• Şehir halkının yaşam kalitesini 
etkileyen ve etkilemesi muhtemel 
koşulların anlaşılması,

• Şehrin gelecekte ulaşmak istediği 
konum konusunda ortak bir anlayış 
ve mümkün olduğunca geniş bir uz-
laşma sağlanması,

• Bu konuma ulaşmak için beledi-
yenin kaynaklarını etkin bir şekilde 
kullanma yollarını arayarak ne yap-
ması ve nasıl bir kurum olması ge-
rektiğini tanımlayan sistematik bir 
süreç, olarak tarif edilmiştir.

 Bu çerçevede yapılması gerekenler 
söz konusu rehberde aşağıda anla-
tıldığı şekilde yer almıştır.

“Belediye başkanı, stratejik planla-
ma çalışmalarının başladığını Stra-
tejik Plan Genelgesiyle duyurur. 
Genelge; stratejik planın, mahalli 

belirtilen nitelikleri haiz olması ge-
rektiği bildirilir.

Başkan, stratejik plan hazırlıkla-
rı çerçevesinde, misyon ve vizyon 
bildirimlerinin oluşturulması için 
perspektif verir. Stratejik planlama 
sürecindeki en üst seviyede karar 
alınması gereken tartışmalı husus-
ları karara bağlar. Başkan, Strateji 
Geliştirme Kuruluna başkanlık eder. 
Ayrıca, stratejik planlama ekibinin 
doğal başkanı olup gerek gördüğü 
durumlarda bu ekibin başkanlığını 
yürütebilir. Taslak stratejik plan baş-
kan tarafından belediye meclisine 
sunulur. Başkan, stratejik plana yö-
nelik altı aylık dönemlerde izleme, 
yıllık dönemlerde ise değerlendirme 
toplantıları yapar.”

Ayrıca rehberde Strateji Geliştirme 
Kurulu Başkanlığına da yer verile-
rek, kurulun belediye başkanının 
başkanlığında büyükşehir beledi-

idareler genel seçimlerinden sonra 
yenilenmesinde sonuçlarının kesin-
leşmesini, stratejik planın yenilen-
mesi kararı alınması halinde ise bu 
kararı takip eden bir ay içerisinde 
yayımlanır.

Genelgede stratejik planın hazırlan-
ması için belediyedeki tüm birimle-
re;

• Çalışmaların başkan tarafından 
sahiplenildiği ve takibinin yapılaca-
ğı,

• Çalışmaları üst düzeyde yönlen-
dirmek üzere bir Strateji Geliştir-
me  Kurulu oluşturulduğu,

• Çalışmaların Strateji Geliştirme 
Birimi koordinasyonunda yürütüle-
ceği,

• Stratejik planlama ekibine harca-
ma birimlerince üyelerin görevlen-
dirilmesi ve bu üyelerin rehberde 

Başkan, stratejik 
plan hazırlıkları 

çerçevesinde, misyon ve 
vizyon bildirimlerinin 

oluşturulması için 
perspektif verir. Stratejik 

planlama sürecindeki 
en üst seviyede karar 

alınması gereken 
tartışmalı hususları 

karara bağlar.
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nın değerlendirilerek nihai hale ge-
tirilmesi gerektiği rehberde yer alan 
diğer önemli konulardır.

Stratejik Planın 
Güncellenmesi

Stratejik planlar ihtiyaca binaen 
veya gerek görülmesi halinde plan 
döneminin kalan yılları için gün-
cellenebilir. Doğası gereği stratejik 
planının güncellenmesi stratejik 
bir karar olup, buna karar verecek 
olan da tepe yönetimdir. Güncelle-
meden anlaşılması gereken husus 
misyon, vizyon ve amaçlar değişti-
rilmeden stratejik plan döneminin 
kalan yılları için hedeflerde yapılan 
değişikliklerdir. Şayet ilave kaynak 
teminini mümkün değil ise yapıla-
cak değişikliklerin uygulanmakta 
olan planın toplam kaynak gerek-
sinimini değiştirmeyecek nitelikte 
olması gerekir.

yelerinde genel sekreter ve yardım-
cıları ile başkanın uygun göreceği 
yönetici ve diğer kişilerden, büyük-
şehir statüsünde olmayan il ile ilçe 
belediyelerinde başkan yardımcıları 
ile başkanın uygun göreceği yöne-
tici ve diğer kişilerden oluşacağı 
belirtilerek, katılımcı sayısının karar 
alma süreçlerinde etkinliği sağlaya-
cak düzeyde belirlenmesi tavsiye 
edilmiştir.

Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin 
listesine stratejik plan genelgesinde 
yer verilmesi, bu kurulun stratejik 
planlama ekibi ve hazırlık programı-
nı onaylayarak sürecin ana aşama-
ları ile çıktılarını kontrol etmesi, har-
cama birimlerinin stratejik planlama 
sürecine aktif katılımının sağlanarak 
tartışmalı hususların görüşülüp ka-
rara bağlanması, alternatif misyon, 
vizyon ve temel değerler taslakları 
ile taslak amaçlar ve hedef kartları-

Stratejik planlar ihtiyaca 
binaen veya gerek 

görülmesi halinde plan 
döneminin kalan yılları 

için güncellenebilir. 
doğası gereği stratejik 

planının güncellenmesi 
stratejik bir karar olup, 

buna karar verecek olan 
da tepe yönetimdir. 

Güncellemeden 
anlaşılması gereken 

husus misyon, vizyon ve 
amaçlar değiştirilmeden 
stratejik plan döneminin 

kalan yılları için 
hedeflerde yapılan 

değişikliklerdir. Şayet 
ilave kaynak teminini 

mümkün değil ise 
yapılacak değişikliklerin 

uygulanmakta 
olan planın toplam 

kaynak gereksinimini 
değiştirmeyecek nitelikte 

olması gerekir.
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• Mevcut risklerin değiştirilmesi, çı-
karılması ya da yeni bir risk eklen-
mesi,

• Mevcut faaliyet ve projelerin de-
ğiştirilmesi, çıkarılması ya da yeni 
bir faaliyet ve proje eklenmesi,

• Hedefe ilişkin toplam maliyet tah-
mininin değiştirilmesi,

• Hedefe ilişkin tespitler ve ihtiyaç-
ların değiştirilmesi, çıkarılması ya da 
yeni bir tespit ve ihtiyaç eklenmesi, 
şeklinde belirtilerek; güncelleme ta-
lebinin gerekçeli bir şekilde ‘Hedef 
Kartı  Güncellemesi’ tablosundaki 
şablona uygun olarak hazırlanması 
ve güncellenecek hususlarla birlikte 
belediye meclisinin onayına sunul-
ması, belediye meclisinin onayını 
müteakip plana son şekli verildik-
ten sonra güncellenmiş nihai versi-
yonun strateji ve bütçe başkanlığına 
gönderilmesi, güncellenen planın 

nihai versiyonunun kapağında stra-
tejik planın güncellendiğine dair bir 
ibareye (Ek F) ve ekinde güncelle-
me gerekçesi sütunu hariç olmak  
üzere hedef kartı güncellemesi tab-
losunda yer verilmesi gerektiği hu-
suslarına değinilmiştir.

Makalenin giriş kısmında Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 26.02.2018 tarihli ve 
30344 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlandığı, ancak yeniden bir dü-
zenleme ihtiyacına gerek görülerek 
en son 22.04.2021 tarih ve 31462 
sayılı Resmi Gazetede Kamu İda-
relerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları 
İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
yayımlanarak kamu idarelerince 
hazırlanacak stratejik planlar, per-
formans programları ve faaliyet 
raporlarına ilişkin usul ve esaslarda 
düzenleme yapıldığından bahset-
miştik.

Bu kısımda her iki yönetmelik dü-
zenlemesi karşılaştırılarak güncel 
durumun tespiti yapıldığında;

Yeni Yönetmeliğin Stratejik Planın 
Güncellenmesi ve Yenilenmesi baş-
lıklı üçüncü bölümü altında yer alan 
“Güncelleme” başlıklı 15/6 madde-
sinde “Mahalli idareler tarafından 
güncellenen stratejik plan, ilgili 
meclisinde bütçeden önce görüşü-
lerek kabul edilir.” ile, 15/8 madde-
sinde “Güncellenen stratejik plan, 
takip eden yılın Ocak ayı itibariyle 
yürürlüğe konulur” hükümlerinin 
bir önceki yönetmelikle aynı oldu-
ğu,

Ancak eski yönetmelikte yer alan 
“Stratejik planlar, plan döneminin 
kalan yılları için güncellenebilir. 
Güncelleme bir stratejik plan dö-
neminde en fazla iki kez yapılabilir. 
Güncellenen hususlar ikinci güncel-
lemenin konusu olamaz.” hükmü-
nün yeni yönetmelikte yer almadığı, 

Güncellemenin kapsamına giren 
hususlara ilişkin çalışmalar SGB’nin 
koordinasyonunda sorumlu ve ilgili 
birimlerin katılımıyla gerçekleştirilir. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından hazırlanan 
rehberde güncellemenin kapsamı;

• Mevcut hedef ifadesinin değiştiril-
mesi, çıkarılması ya da yeni bir he-
def eklenmesi,

• Mevcut performans göstergeleri-
nin değiştirilmesi, çıkarılması ya da 
yeni bir performans göstergesi ek-
lenmesi,

• Mevcut performans göstergeleri-
nin değerlerinin değiştirilmesi,

• Performans göstergelerinin hede-
fe etkisinin değiştirilmesi,

• Sorumlu ve iş birliği yapılacak bi-
rimlerin değiştirilmesi,
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geliştirilmesine temel teşkil etmek-
tedir. 

Bunun için “stratejik planlama” te-
mel bir araç olarak benimsenmiş 
ve bu yolla bir yandan kamu mali 
yönetimine etkinlik kazandırılması, 
diğer yandan kurumsal kültür ve 
kimliğin gelişimine ve güçlendiril-
mesine destek olunması hedeflen-
miştir.

Stratejik planın başarısı için stratejik 
yönetim anlayışı gerekli olup, önce-
likle stratejik planlama çalışmasını 
tepe yöneticisi benimsemeli ve stra-
tejik planlama süreci ile doğrudan 
ilgilenmelidir. Üst yöneticinin bu ça-
lışmayı kurumun rutin bir çalışması 
olarak görüp, çalışmanın içinde ol-
maması halinde stratejik planlama-
nın amacına ulaşması pek mümkün 
olmayacaktır.

Bu bağlamda stratejik plan hazırla-
ma süreci ve sahiplenilmesi elzem 
olup, bunun için katılımcı bir anla-
yış ile hazırlanmalı, kurum çalışan-
ları mutlaka işin içinde olmalıdır. 
Ayrıca belediyeler için dış paydaş-
ların beklentileri daha da önem arz 
etmekte olup görüş ve beklentileri 
değerlendirilmelidir.

Ancak stratejik plan ne kadar başa-
rılı hazırlanmış olsa da bazen iç ve 
dış faktörlere dayalı olarak hedef ve 
beklentilerin değişmesinden dolayı 
güncellenmesi gerekebilir. Bu asla 
yadırganacak durum olmamalı, 
hatta stratejik yönetim anlayışının 
bir gereği olarak değerlendirilmeli-
dir. Sürdürülebilir başarıyı sağlaya-
bilecek yönetim anlayışının “stra-
tejik yönetim” olduğu gerçeğinden 
hareketle stratejik planlamanın da 
bu anlayışın bir parçası olduğu unu-
tulmamalıdır.

Son söz; stratejik plana bağlı olmalı 
ama mahkûm da olunmamalı.

Kaynakça 

Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019

bunun yerine “Daha önce güncelle-
meye konu olan performans gös-
tergesi değerlerinde ikinci bir gün-
celleme yapılamaz” hükmüne yer 
verildiği,

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
hazırlanan 2019 tarihli rehberde 
güncellemenin bir stratejik plan 
döneminde en fazla iki kez yapıla-
bileceği ve güncellenen hususların 
ikinci güncellemenin konusu olama-
yacağı hususunun 2021 tarihli yeni 
yönetmelikle uyumlu hale getirilme-
si gibi bir durumun ortaya çıktığı,

Diğer taraftan yeni yönetmeliğin 
Stratejik planın sunulması ve ka-
muoyuna açıklanması başlıklı 13/3 
maddesinde yer alan “Mahalli ida-
reler, ilgili meclisleri tarafından ka-
bulünü müteakip stratejik planını 
bir ay içerisinde Başkanlığa, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına ve Sayış-
tay’a elektronik nüshasıyla birlikte 
gönderir” şeklindeki düzenleme ile 
önceki yönetmelikte yer almayan 
Sayıştay’a da yer verildiği, bir ön-
ceki yönetmeliğin 14/4 madde dü-
zenlemesi, stratejik planlar kamu 
idarelerinin internet sitelerinde ya-
yımlanır şeklinde iken, yeni yönet-
meliğin 13/4 madde düzenlemesi-
nin “Stratejik plan, en geç kapsadığı 
dönemin ilk yılının ocak ayının ilk 
haftası itibarıyla kamu idaresinin in-
ternet sitesinde yayınlanır” şeklinde 
olduğu görülmüştür.

Sonuç

Kamu yönetimi ve kamu mali yöne-
timi reformları çerçevesinde beledi-
yelerde uygulanmakta olan stratejik 
yönetim süreci; belediyelerin orta ve 
uzun vadede odaklanmak istediği 
önceliklerin belirlenmesi, bütçe ha-
zırlama ve uygulama sürecinde mali 
disiplinin sağlanması, kaynakların 
stratejik önceliklere göre dağıtılması 
ve etkin kullanılıp kullanılmadığının 
izlenmesi ile bunun üzerine kurulu 
bir hesap verme sorumluluğunun 

Stratejik planın başarısı 
için stratejik yönetim 
anlayışı gerekli olup, 

öncelikle stratejik 
planlama çalışmasını 

tepe yöneticisi 
benimsemeli ve stratejik 

planlama süreci ile 
doğrudan ilgilenmelidir. 

üst yöneticinin bu 
çalışmayı kurumun 

rutin bir çalışması 
olarak görüp, çalışmanın 
içinde olmaması halinde 

stratejik planlamanın 
amacına ulaşması pek 

mümkün olmayacaktır.
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avrupa Birliği proje YÖnetim 
metodolojiSi (pm2)

 

Belediyelerimiz, özellikle günümüzün değişen ve artan ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek ve yerel hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak amacıyla alternatif 

finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Belediyelerimizce kullanılan 
alternatif finansman kaynaklarının başında, belediyelerimizin hizmet 

sunumlarındaki verimlilik artışını, kurumsal kapasitenin geliştirilmesini 
ve aB müktesebatına uyumu amaçlayan aB mali yardımları bulunmaktadır. 

Belediyelerimiz aB mali yardımları altındaki ıpa programları ve Birlik 
programlarından faydalanabilmek amacıyla çeşitli projeler hazırlamaktadır. 

PM², AB kaynaklı hibe ve fonların 
projelendirilmesine yönelik, AB 
Komisyonu tarafından tasarlanmış, 
açık kaynaklı, basit, öğrenimi ve 
uygulaması kolay, ihtiyaca göre bi-
çimlendirilebilen etkin bir proje yö-
netim metodolojisidir. PM² sadece 
bir teknik veya modül değil, dünya 
çapında kabul görmüş proje yöne-
tim yaklaşım ve uygulamalarını bü-
tünleştiren bir metodolojidir. Avru-
pa Komisyonu resmi proje yönetimi 

metodolojisi olan PM²’in amacı, 
proje ekiplerinin projelerini etkin bir 
şekilde yönetmelerini, kuruluşlarına 
ve paydaşlarına çözüm ve faydalar 
sunmalarını sağlamaktır. PM² Me-
todolojisi, AB fonları ve hibelerin-
den yararlananlara yönetsel kolay-
lıklar sağlarken, proje yönetiminin, 
“Ne yapılması gerekir?”, “Ne zaman 
yapılması gerekir?”, “Kim yapmalı-
dır?”, “Neden?”, “Nasıl yapılmalı-

dır?” gibi temel sorularına da cevap 
vermekte yardımcı olmaktadır. 

Avrupa Birliği Proje Yönetim Me-
todolojisi PM2 küçük ölçekli proje-
lerden, büyük çaplı değişim prog-
ramlarına kadar her türlü girişime 
uygun olmakla birlikte; kamu sektö-
rü, AB programları ve hibelerle ilgili 
projeler için idealdir. Bu nedenle 
metodoloji, hem Avrupa hem de 
ulusal düzeyde belediyeler için fi-
nanse edilen projelerde görev alan-
lara yardımcı olmaktadır.

PM², proje yönetiminin etkinliğini;

• İletişimi geliştirmek, 

• Proje yaşam döngüsündeki bek-
lentileri mümkün olduğunca erken 
netleştirmek, 

• Baştan sona proje yaşam döngü-
sünü tanımlamak, 

• Proje planlaması için yönergeler 
sağlamak, 

• İzleme ve kontrol faaliyetlerini uy-
gulamak, 

Nilay ÖZMEN
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• Yönetim faaliyetleri ve çıktıları 
önermek  suretiyle geliştirmektedir. 

PM² Metodolojisinin paydaşların 
kullanımına sunulmasını takiben, 
metodolojinin etkin ve verimli kul-
lanımını desteklemek amacı ile çe-
şitli sertifikasyon seviyeleri ve bağlı 
eğitimler tasarlanmıştır.

2018 yılında kurulan PM² Allian-
ce (PM² Topluluğu)  ise, kamu ve 
özel sektördeki proje yöneticileri, 
uygulayıcıları ve akademisyenlerin 
PM² Proje Yönetim Metodolojisi’nin 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
toplum yararını göz önünde bulun-
duran proje yönetiminin önceliklen-
dirilmesi amacıyla bir araya geldiği 
kar amacı gütmeyen bir platform-
dur. PM² Alliance bünyesinde ve-
rilen eğitimlerin amacı, PM² Me-
todolojisi konusunda katılımcıları 
bilgilendirmek, kaliteli proje yöne-
timine teşvik etmek ve katılımcıla-
rını Alliance tarafından verilen PM² 
sertifika sınavlarına hazırlamaktır. 
2019 yılından bu yana sadece Av-
rupa’da değil, tüm dünyada proje 
yönetim profesyonelleri PM² eğitim 
ve sertifikası almaya başlamışlardır. 
AB tarafından kullanılmaya başlan-
dığından bu yana 1,000’den fazla 
proje yöneticisi bu eğitime katılmış 
ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

PM² Alliance, özellikle AB tarafın-
dan finanse edilen projelerin etkin 
yönetimi için PM² Metodolojisi’nin 
kullanımını teşvik etmektedir. AB 
kaynaklı projelerin yönetiminde 
Avrupa Komisyonu’nun kendi me-
todolojisini benimsemek, projenin 
daha etkin ve yönergelere uygun 
ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.  

PM² metodolojisi, proje uzmanları-
na,

• Binlerce PM² sertifikalı Avrupa 
Komisyonu personeli, proje görevli-
leri, değerlendiriciler ve denetçilerle 
aynı dili konuşmak,

• Proje için ortak bir dil ve ortak bir 
çalışma şekli oluşturmak,

• Proje ortakları, bileşen sorumlu-
ları ve üyeleri için net roller ve so-
rumluluklar tanımlamak,

• Projenin başlatma, planlama, yü-
rütme, izleme & takip ve kapatma 
aşamalarının daha etkili ilerlemesi 
için rehberlik edecek gerçek bir pro-
je yaşam döngüsü oluşturmak,

• PM² şablonlarını ve kontrol liste-
lerini kullanmak gibi pek çok imkan 
sağlamaktadır.

Her tür ve büyüklükteki kuruluşun 
ihtiyacına göre uyarlanabilen ve 
ortak Avrupa proje yönetim süreci 
ve dili oluşturulmasını hedefleyen 
PM², Avrupa kamu idarelerinin 
modernizasyonu için bir katalizör 
görevi görerek, Avrupa Birliği için-
de proje yönetiminin olgunluğunu 
artırmaya destek olmaktadır. Böy-
lece, Avrupa ve ötesindeki projele-
rin etkinliğini, verimliliğini ve başarı 
oranlarını artırma potansiyelini ha-
rekete geçirmektedir. 

Sonuç olarak, çeşitli projeler üre-
terek ihtiyaç duyulan mali kaynağı 
yerel veya dış finansman aracılığıy-
la sağlayan belediyelerimiz için bu 
metodolojiyi benimsemek, proje 
geliştirme kapasitelerini artırmala-
rı ve etkin proje yönetim süreçleri 
yürütmeleri açısından önem arz et-
mektedir. AB müktesebatına uyum 
sürecinin yerelden inşasında önemli 
sorumlulukları olan belediyeleri-
mizde, PM2 metodolojisine hâkim 
insan kaynağının gelişmesi ve bu 
metodolojiyle ilgili kurumsal ka-
pasitenin artırılması; AB mali kay-
naklarından yararlanılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Belediyelerimizde başta proje bi-
rimleri olmak üzere proje yönetim 
süreçlerini uygulayan tüm ilgili per-
sonel, PM2 Proje Yönetim Metodo-
lojisi Rehberi’ne “europa.eu/pm2/
home_en” adresinden ulaşabilir.

avrupa Birliği proje 
Yönetim metodolojisi 

pm2 küçük ölçekli 
projelerden, büyük çaplı 

değişim programlarına 
kadar her türlü girişime 
uygun olmakla birlikte; 

kamu sektörü, aB 
programları ve hibelerle 

ilgili projeler için 
idealdir. Bu nedenle 

metodoloji, hem avrupa 
hem de ulusal düzeyde 
belediyeler için finanse 
edilen projelerde görev 

alanlara yardımcı 
olmaktadır.
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Sürdürülebilir gelişimi tesis edildi-
ğinde kentler, daha iyi bir yaşam 
için fırsatlar yaratma, yoksulluğu 
azaltma ve ekonomik büyümenin 
ivmeleyicisi olma potansiyeline 
sahiptir. Dahası, şehirler sanayi, 
ticaret, kamu yönetimi ve sosyal 
faaliyetler gibi bir ülkenin sosyo-e-
konomik kalkınmasında odak nok-
talarıdır. Ancak kentleşme ulusal ve 
küresel düzeyde ekonomik faaliyet-

leri çeşitlendirirken, şehirlerde artan 
eşitsizlik ve entegrasyon problemle-
ri, kalkınmayı sürdürülebilir olma-
yan bir yöne doğru çekmektedir. 
Bu durum ise şehirler için öncelikli 
gündem haline gelmiştir. Kentsel 
gelişim sürecinde fiziksel iyileştir-
meler tüm kentliler için sosyal eşit-
lik, ekonomik kalkınma ve çevre 
koruma ile bütünleştirilmelidir.

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler’in 
‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı’ olarak tanımladığı 17 madde-
lik küresel kalkınma planının 11. 
amacı “Şehirleri ve insan yerleşim-
lerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı 
ve sürdürülebilir kılmayı” hedefle-
mektedir. Anılan amacı biraz daha 
detaylandırmak gerekirse; kentsel 
nüfusun artışına paralel olarak yok-
sulluk ve sosyal adaletsizliğin dün-

kapSaYıCı kentler

 

dünya genelinde, kentlerde yaşayanların, kırsal alanlarda yaşayanlara oranla 
sayısı her geçen gün artmaktadır. dünya nüfusunun yarıdan fazlası artık kentsel 
alanlarda yaşamakta ve mevcut artış hızıyla 2050 yılına kadar bu oranın %70’e 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Günseli Zeynep ULUĞ
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yanın birçok köşesindeki kentlerde 
artış göstermesi, bunu önlemek 
amacıyla kaynakların dengeli dağı-
lımını tesis ederek kapsayıcı, güven-
li ve sürdürülebilir kentler oluşturma 
gayesini Birleşmiş Milletler eliyle sa-
vunmak öne çıkarılmaktadır.

Küresel düzeyde bu hedeflere ulaş-
mak amacıyla farklı sosyal sınıflar-
daki tüm kentlilerin fiziksel, ekono-
mik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına 
eşit düzeyde yanıt veren şehirlere 
dönüşümü sağlamak elzemdir. Top-
lumun tüm üyelerini birbiriyle etki-
leşimde bulunmaya, gelişmeye ve 
refah düzeyini yükseltmeye teşvik 
eden bu yaklaşım kentleşme litera-
türünde “Kapsayıcı Kentler” olarak 
tanımlanmaktadır.

Kapsayıcı kentler, tüm kentlilere, 
onların ihtiyaçlarına ve katkıları-
na eşit değer veren şehirler ola-
rak tanımlanabilir. Bu kapsamda 
“kapsayıcı kentler”, şehirdeki tüm 
dezavantajlı ve hassas gruplar da 
dahil olmak üzere tüm kentlilerin 
yönetişim, planlama ve bütçeleme 
süreçlerinde temsilini ve söz sahibi 
olmasını sağlayan şehirler olarak 
tanımlanmıştır.  Kapsayıcı kentler, 
dezavantajlı grupların güvenli ve 
onurlu geçim kaynaklarına, uygun 
konutlara ve su ve elektrik gibi te-

mel kentsel hizmetlere erişimini de 
sağlamayı hedefler. Bu hedef doğ-
rultusunda ekonomik, sosyal ve 
benzeri sebeplerden dolayı deza-
vantajlı olmaları nedeniyle kent ya-
şamına aktif olarak katılamayanla-
rın toplumsal hayata entegrasyonu 
amaçlanmaktadır. 

Dünya Bankası’na göre kentsel yok-
sulluk ve eşitsizlikle daha etkin bir 
şekilde mücadele etmek için kentsel 
içermenin üç boyutunu (mekânsal, 
sosyal ve ekonomik) bütünleştiren 
bir kent yönetimi tesis edilmelidir. 

Mekânsal kapsayıcılığa (spatial inc-
lusion) göre tüm kentlilere barınma, 
su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların 
sağlanması gerekmektedir. Ülke-
mizde her ne kadar bu konu bir so-
run olmaktan çıkmış ise de dünya-
nın birçok köşesinde temel altyapı 
ve hizmetlere erişim eksikliği, özel 
ihtiyaçlara sahip gruplar için günlük 
bir mücadeledir. Kapsayıcı kentin 
bir diğer boyutu olan sosyal kapsa-
yıcılık (social inclusion), tüm kent-
lilerin sosyal yaşama eşit düzeyde 
katılımını önceliklendirir. Ekonomik 
kapsayıcılık (economic inclusion) 
ise istihdam yaratan ve kent sakin-
lerine ekonomik büyümenin fayda-
larından yararlanma fırsatı veren 
bir kentsel yönetim yaklaşımıdır.  

kapsayıcı kentler, tüm 
kentlilere, onların 

ihtiyaçlarına ve 
katkılarına eşit değer 
veren şehirler olarak 

tanımlanabilir. Bu 
kapsamda “kapsayıcı 

kentler”, şehirdeki 
tüm dezavantajlı ve 

hassas gruplar da 
dahil olmak üzere tüm 

kentlilerin yönetişim, 
planlama ve bütçeleme 

süreçlerinde temsilini 
ve söz sahibi olmasını 

sağlayan şehirler olarak 
tanımlanmıştır. 
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Mekânsal, ekonomik ve sosyal bo-
yutlar bir araya geldiğinde kapsa-
yıcı kent modeli tamamlanmış olur.

Kentlerde entegrasyonu ve sürdü-
rülebilir kalkınmayı sağlamak için 
iki hususta çaba sarf etmeye ihti-
yaç vardır. Birincisi, kapsayıcı kent-
leşmeye yönelik yerel politikaları 
ve yerel eylemleri siyasi düzeyde 
sahiplenmektir. Bu siyasi sahiplik 
kentin yerel liderleri olan belediye 
başkanlarımızca oluşturulmalıdır. 
İkincisi, katılımcı politika oluştur-
ma, hesap verebilirlik, hizmetlere 
erişim, mekânsal planlama ve kap-
sayıcı büyümenin sağlanmasında 
merkezi yönetim ve yerel yönetim-
ler arasında görevlerin açık bir şe-
kilde tanımlanması ve iş birliğine 
imkan veren mekanizmaların oluş-
turulması sürecidir.  

Birleşmiş Milletler düzeyinde hazır-
lanan küresel politikalar tek başına 
yeterli olmayacaktır. Küresel düzey-
deki politikaların başarıya ulaşma-
sı için ulusal düzeydeki desteklerle 
beraber yerel düzeyde başta beledi-
yeler olmak üzere sivil toplum ku-

ruluşları, üniversiteler, özel sektör 
ve diğer tüm paydaşların dahiliyeti 
gereklidir. Kapsayıcı kentleşmeye 
yönelik planlama süreci karmaşık 
bir yapıya sahip olması sebebiyle 
yalnızca belediyeler eliyle yürütüle-
mez. Bu alandaki kurumsal ve idari 
kapasitelerin geliştirilmesi için yerel 
düzeyde de iş birliği ve koordinas-
yon içerisinde çalışmaya ihtiyaç du-
yulmaktadır. Özellikle sosyal enteg-
rasyonun istihdam boyutu olmadan 
sağlanamayacağı da göz önünde 
bulundurularak kentsel istihdam pi-
yasasına yönelik veri paylaşımının 
ve paydaşlar arası koordinasyonun 
sağlanacağı mekanizmaların oluş-
turulmasına önem verilmelidir.

Ayrıca kentin mekânsal planları 
oluşturulurken, kente dair tüm sis-
temlerin bir bütün olarak ele alın-
ması, planlamanın kapsayıcı olması 
bakımından bir zorunluluktur. Kap-
sayıcı kalkınmanın gerçekleşmesi, 
kent planlarının birbiriyle entegre 
olması ile doğrudan ilişkilidir. Bir 
diğer önemli husus ise oluşturulan 
planların uygulanması ve katılımcı 

bir şekilde izleme ve değerlendirme 
süreçlerine tabi tutulmasıdır.

Belediyelerimiz ulusal düzeydeki 
başarılarını uluslararası düzeyde 
de görünür kılmak için küresel dil 
kullanımına özen göstermelidir. Bu 
sebeple belediyelerimizin uluslara-
rası gündemde bugünlerde sıklıkla 
kullanılan “kapsayıcı kent” terimini 
içselleştirmelerinde fayda olacağı 
değerlendirilmektedir.

kapsayıcı kentleşmeye 
yönelik planlama süreci 

karmaşık bir yapıya 
sahip olması sebebiyle 

yalnızca belediyeler 
eliyle yürütülemez. 

Bu alandaki kurumsal 
ve idari kapasitelerin 

geliştirilmesi için yerel 
düzeyde de iş birliği ve 

koordinasyon içerisinde 
çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır.
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Türkiye’nin en modern çöp toplama 
tesislerinden biri olan Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık Depolama Tesi-
sinde birçok farklı alanda atıklar dö-
nüştürülerek yaşama geri kazandı-
rılıyor. Samsun’un farklı ilçelerinde 
gelen tonlarca çöp, Katı Atık Tesisi’ 

nde depolanıyor. İçerisinde Meka-
nik Ayrıştırma Tesisi, Biyogaz Tesisi, 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Enerji 
Üretim Santrali ve Çamur Kurutma 
Tesisi bulunan Katı Atık Depolama 
Tesisi 5 bölümden oluşuyor.

Atık Gaz ile Isıtılıp Çiçek 
Yetiştirilen İlk Sera

Türkiye’de ilk defa Atık Kurutma 
Tesisinde atık ısıdan faydalanarak 
kurutulan çamurların, fabrikalara 
yakıt olarak geri verildiği ve yakla-
şık 2 bin 228 ton petrol kullanım-
dan tasarruf edilen tesiste yine bir 
ilke imza atıldı. Saha içerisine 3 bin 
metrekare üzerine kurulan sera ta-
mamen atık gaz ile ısıtılarak çiçek 
yetiştirilen Türkiye’nin ilk ve en çev-
reci serası oldu.

Tüm Karadeniz Bölgesi’ne 
Hitap Edecek

Direkt çevreye verilecek bir atığın 
işlenerek burada çiçeğe dönüştü-
ğünü söyleyen Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
“Enerjinin ne kadar kıymetli ol-
duğunu biliyoruz ve her aşamada 
boşa gitmemesi için çalışıyoruz. Atık 
ısı ile çiçek yetiştirilen Türkiye’deki 
ilk sera burası. Ayrıca Karadeniz 
Bölgesi’nde yeşil alanlardaki pey-
zaj çalışmalarında kullanılan çiçek 
tedariki Yalova ve Bursa gibi uzak 
illerden sağlanıyordu. Bu anlamda 
da bir emisyon azalımına sebep ola-
cak. Artık burası sadece Samsun’a 
değil tam kapasite ile çalışmaya 
başladığında tüm Karadeniz Bölge-
si illerine hizmet edecek. Tüm böl-
ge için de bir tasarruf ve emisyon 
azalımı noktasında çevre açısından 
büyük bir proje olmuş olacak” diye 
konuştu.

türkiYe’nin atık ıSı ile ıSıtılan ilk 
ÇiÇek SeraSı

katı atık düzenli depolama Sahası’nda çöpten elektrik üreten Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısıyı da 

kurulumunu sağladığı serada kullanarak çiçek üretti. Yaklaşık 3 milyon kapasiteli 
serada deneme olarak ilk etapta 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
mustafa demir
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Yerel turiZm ve ekonomik kalkınma

 

küresel düzeydeki sürdürülebilir kalkınma gündemlerine paralel olarak 
yerel kalkınma da ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel unsurları 

içermelidir.  Yerel kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmesi için 
yerel potansiyelleri harekete geçirebilecek sektörlere odaklanmak ve bu 

sektörlerle ilgili alt yapıya destek vermek gerekir. Bu nedenle, yerelin sahip 
olduğu potansiyele ve kaynaklara uygun sektörel gelişmenin sağlanması, dünya 

Bankası’na göre kapsayıcı kalkınmanın üç boyutundan biridir.

Azime Dilara KOYUNCU
tbb Proje ve Finans uzmanı
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Şehirler ve coğrafi bölgeler arasın-
daki farklı imkânlar, özellikler ve 
sorunların var oluşu, odaklanılacak 
sektör tercihleriyle mekânsal ana-
lizin birlikte ele alındığı ve yerele 
odaklanan yeni bir planlama yakla-
şımını zorunlu hale getirmiştir. 

Kentleşmenin kalkınmadaki yad-
sınamaz rolü bir kenara dursun, 
kentlilerin belirli zaman dilimlerin-
de kentin karmaşık ve yorucu yapı-
sından uzaklaşmalarına imkân sağ-
layan ekonomik faaliyetler arasında 
turizm başı çekmektedir. Turizm, 
gelir ve istihdam yaratma kapasi-
tesi ile ekonomik; insanların din-
lenme ihtiyacını karşılayan ve farklı 
kültürleri bir araya getiren özelliği 
ile sosyo-kültürel; yarattığı kaynak 
kullanımı talepleri ile de çevreyi et-
kileyen bir sektördür. 

Turizm sektörü, yereldeki unsurları 
bir ekonomik ürün haline getirebil-
me potansiyeli ile yerelden kalkın-
manın katalizörü olabilir. Kalkınma-
da bir araç olarak turizm; yerelden 

başlayan sosyo-ekonomik gelişime, 
sonrasında bölgeler arası gelişmişlik 
farkının azalmasına ve ulusal dü-
zeyde refah seviyesinin yükselmesi-
ne destek olabilir. 

Bu süreçte kalkınmanın sürdürüle-
bilirliğini sağlamak, turizm odaklı 
ekonomik faaliyetlerin doğal değer-
ler ile tarihi ve kültürel miras var-
lıklarının tahribatına engel olmayı 
gerektirir. Turizm aktivitelerinin 
olumsuz etkileri sonucu çevreye 
duyarlı turizm yaklaşımları ve doğal 
kaynakları koruma kavramları, sür-
dürülebilirlik tartışmaları ile birlikte 
gündeme gelmiş ve yeni bir turizm 
çeşidi olan ekoturizm ürünlerine ilgi 
artmıştır. 

Ekoturizm; doğal, kültürel ve tari-
hi değerlerin kaynak olarak kulla-
nıldığı turizm sektöründe, özellikle 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri 
en aza indirgeyen bir turizm alt baş-
lığıdır. Ekoturizmin temel amacı; 
dünya kentleriyle rekabet edebi-
len, günün şartlarına ayak uydura-
bilen, talep odaklı yerel ekonomi 
canlandırmak; bunları yaparken 
doğal, çevresel, ekonomik, sosyal 
yapıyı bozmadan yereldeki istih-
dam kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanan etkin ve sürdürülebilir po-
litikalar uygulamak ve yöre halkını 
ekonomik kalkınmaya kapsayıcı bir 
şekilde dahil etmektir. 

Kitle turizminin aksine, ekoturizm-
de turist sayısını en aza indirerek 
turizmi yıl içinde yaymak, doğal 
çevreye yapılan baskıyı azaltmak, 
tahribatı düzeltmeye değil önleme-
ye yönelik planlar yapmak ve uzun 
vadeli ekonomik çıkarları gözetmek 
ön planda tutulur. Son yıllarda dün-
ya genelinde hızlı bir gelişim göste-
ren ekoturizm, kentlerin ekonomik 
faaliyetleri arasında önemli bir yer 
edinmiştir. 
Çin’de başlayarak tüm dünyayı 
etkisi altına COVID-19 pandemi-
sinin en önemli etkisi seyahat kı-

sıtlamaları ve kitlesel etkinliklerin 
durdurulması olmuştur. Bu kısıt-
lamalardan en çok turizm sektörü 
etkilenmiştir. Turizm sektörü bu et-
kileri minimize etmek amacıyla kit-
lesel turizm faaliyetlerinden bireysel 
veya küçük gruplar halinde pazar-
lanabilen turizm ürünlerine odak-
lanmış, bu süreç hem talep hem 
de arz piyasalarıyla ilintili şekilde 
ürün değişimlerine sebep olmuştur. 
Örneğin, ülkemizde pandeminin 
başlangıcından bu yana karavan 
ve kamp aktivitelerinde talep patla-
ması yaşanmış, birçok şehirde yeni 
karavan üretim girişimleri oluşmuş, 
talebe cevap vermek amacıyla be-
lediyeler veya özel sektör eliyle ka-
ravan kamplarına yönelik yatırımlar 
yapıldığı görülmüştür. 

Ayrıca COVID-19 pandemisi ve in-
sanlar üzerinde yarattığı stres, kit-
le turizmine kıyasla kırsal turizm, 
doğa turizmi, gastronomi turizmi, 
kültür turizmi, inanç turizmi gibi 

turizm sektörü, 
yereldeki unsurları 
bir ekonomik ürün 
haline getirebilme 

potansiyeli ile yerelden 
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bireysel turizm alanlarının önemi-
ni artırmıştır. Pandeminin bir diğer 
etkisi de küresel, ulusal ve yerel dü-
zeyde ekonomik faaliyetlerin önem-
li ölçüde daralmasıdır. Ekonomik 
zararların etkilerini en aza indirmek 
ve yeni-normal döneminde canlan-
mayı tetikleyici faaliyetlerin önünü 
açmak amacıyla dünyanın birçok 
yerinde kent yönetimlerinin yerel 
ekonomik planlar oluşturdukları 
gözlemlenmektedir. Sektördeki de-
ğişimi yakından takip eden dünya 
kentleri bu planlar arasında “sür-
dürülebilir kentsel turizm planları” 
belgelerine ayrı bir önem vermek-
tedirler. 

Sürdürülebilir kentsel turizm plan-
ları, ülkemizde ulusal düzeydeki 
turizm planlarımızı destekleyici bir 
şekilde belediyelerimiz eliyle ha-
zırlanabilir. Bu planların içeriğinde 
öncelikli olarak kentin markalaşma-
sına, kente ve yöreye ait ürünlerin 
tescil edilmesine, kentte yer alan 
doğal, kültürel ve tarihi değerlerin 
sürdürülebilir bir şekilde ekonomi-
ye kazandırılmasına ve nihai olarak 
kent içerisindeki ekonomik hareket-
liliği canlandırarak yerel kalkınma-
nın sağlanmasına yönelik eylemler 
yer alır.  Ancak turizm planları kap-
sayıcı bir niteliğe sahip olmalıdır.  

Planların oluşturulmasının ardın-
dan etkinliğinin de sağlanması için 
kentteki diğer kamu kuruluşları, 
STKlar, üniversiteler, özel sektör ve 
diğer paydaşlarla veri ve bilgi pay-
laşımına dayalı bir koordinasyon ve 
izleme mekanizmasının kurulması 
önemlidir. 

Yerel turizm ekonomisinin başlıca 
ilgilendiği konular arasında, yerele 
dair mevcut değerlerin katma de-
ğeri yüksek turizm ürünü haline 
dönüştürülmesi yer alır. Böylece 
yerel halk, ürünlerini mevcut piyasa 
değerinin üzerinde pazara sunma 
fırsatını elde edecektir. Bununla be-
raber yerli ve yabancı turistlerin se-
yahat sürelerini artırmak, ekonomik 
faaliyetlerinin de sayısını artırmak 
anlamına gelir. Turizm sektörü bu 
nedenle turistlerin konaklamaları-
na imkân sağlayabilecek alt yapıya 
ihtiyaç duyar. Ancak küçük yerle-
şim alanlarında konaklama imkânı 
sağlayacak alt yapılar her zaman 
bulunmayabilir veya oluşturulan 
alt yapı turist sayısına bağlı olarak 
verimsiz kalabilir. Bu tür durumlar-
da küçük ölçekli yerleşim yerlerini 
bir rota halinde birbirine bağlayan, 
ekoturizm rotaları geliştirilebilir. 
Böylece, belirli bir zaman diliminde 
turistlere sunulacak ürün yelpazesi 

de genişletilmiş olur. Belediyeleri-
miz 5355 sayılı Mahalli İdare Bir-
likleri Kanunu’na göre geliştirdikleri 
turizm rotalarını etkin ve verimli bir 
şekilde yönetmek amacıyla hizmet 
birlikleri kurabilirler. 

Özetle, yerel turizm planları geliş-
tirirken yerel yönetimlerin değişen 
turizm alışkanlıkları ile tüketici tale-
bine uyum sağlaması, turizmi geliş-
tirirken kültürel miras varlıklarının 
özüyle korunması, ayrıca kültürel 
miras varlıklarının turizm ürünü 
olarak kullanılması ve sürdürülebilir 
turizmin esas alınması gerekmekte-
dir. Yerel yönetimlerin tüm yöre 
halkının çıkarlarının temsilcisi ola-
rak sürdürülebilir gelişime verdikle-
ri önemi tabana yaymaları, turizm 
gelişiminde sadece alt yapı hizmet-
leri ile sınırlı kalmamaları, kentin 
markalaşmasına ve ürünlerin pa-
zarlanmasına destek olmaları ve en 
önemlisi yeni-normal dönemindeki 
tüketici eğilimlerini iyi okumaları 
gerekmektedir.

Yerel turizm 
ekonomisinin başlıca 

ilgilendiği konular 
arasında, yerele dair 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
proje kapsamında 50 ila 100 ara-
sında merinos dişi hayvana sahip 
olan üreticilere yüzde 75 hibe ile 
damızlık koç dağıtımında bulundu. 
Koyunlarda verimliliği artırmak, 
sürülerde kan değişimi sağlamak 
ve bu sayede daha kaliteli sürüler 
elde etmek amacıyla Bigadiç, Sın-
dırgı, Susurluk ve Savaştepe’de 

yetiştiricilik yapan, Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği üyelerine kura ile 
Bandırma Koyunculuk Araştırma 
Enstitüsü’nden temin edilen meri-
nos ırkı damızlık 165 koç, Başkan 
Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen törende dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Serkan Akça koyunlarda verim artı-

şına katkı sağladıklarını amaçlarının 
Balıkesir’in değeri olan koyunculu-
ğu en verimli şekilde yetiştirmek ol-
duğunu söyledi.

Törende konuşan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Balıkesir’in bir tarım şehri 
olduğunun hatırlatarak, “Bu işi iyi 
yaptığımızda her zaman piyasa-
nın tercih ettiği yer oluruz. Kepsut 
ve İvrindi ilçelerimize kurduğumuz 
Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkez-
lerinde fiili olarak koyunlarımıza 
damızlık yetiştirmeye başladık, bu 
uzun soluklu bir proje. 20 ilçemizde 
uygun olan yerlerde damızlık mer-
kezleri kurmaya devam edeceğiz, 3 
tanesi planlama aşamasında.” dedi.

Başkan Yılmaz: “Balıkesir 
kuzusu marka olacak.”

Bandırma Koyunculuk Araştırma 
Enstitüsü ile çok güzel bir anlaşma 
yaptıklarını ifade eden Başkan Yü-
cel Yılmaz “Bizi pozitif yönde des-
tekliyorlar. 1 milyon 300 bin nüfu-
sa sahip Balıkesir’de yaklaşık 1.5 
milyon küçükbaş hayvan bulunu-
yor. Tarım Bakanlığımız ile beraber 
mera alanlarını düzenliyoruz, trak-
törleri aldık çalışmalarımıza baş-
ladık. Bu işi el birliğiyle yapacağız. 
Balıkesir çiftçisi, Balıkesir kuzusu 
hak ettiği değeri bulacak, şehrimizin 
markası olacak. Siz üreteceksiniz biz 
tanıtımını yapacağız. Maliyetlerinizi 
azaltacak çalışmalar yapacağız ay-
rıca satarken daha çok kazanmanız 
için marka değeri oluşturacağız.” 
dedi.

üretiCiYe damıZlık koÇ dağıtıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “koyunlarda verimliliği artırma projesi” 

kapsamında koyun keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticilere, kura ile yüzde 75 
hibeli damızlık koç dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel YılmAz
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tBB ve BoğaZiÇi üniverSiteSi iŞ 
BirliğiYle SürdürüleBilir Şehirler 

ÇalıŞtaYı

 

türkiye Belediyeler Birliği ve Boğaziçi üniversitesi ortaklığıyla 28 mayıs’ta çevrim 
içi düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler iş Birliği Çalıştayı” tBB ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Boğaziçi üniversitesi rektörü 

prof. dr. melih Bulu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.
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Boğaziçi Üniversitesine iş birlikle-
rinden dolayı teşekkür eden Başkan 
Şahin, daha önce Boğaziçi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’yu 
ziyaret ederek hem yapılan çalış-
maları anlattıklarını hem de han-
gi başlıkta ortak çalışmalar hayata 
geçirilebileceğinin ön görüşmesini 
yaptıklarını söyledi. Sürdürülebilir 
şehirlerle ilgili teoriyle pratiği birleş-
tiren bir çalıştayın yöneticilerin ken-
di yol haritalarını çizebilmeleri açı-
sından önemli olduğunu kaydeden 
Başkan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi 
ile iş birliği yapmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. 

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şam-
piyon Belediye Başkanları Koalis-
yonu’na davet edilmesine değinen 
Başkan Şahin, 36 ülkenin 60 şeh-
rinin bulunduğu inisiyatife ilk kez 
Türkiye’den bir şehrin davet edil-
diğini belirterek OECD ile yapılan 
görüşmelerde Türkiye’deki beledi-
yelerin yaptıkları çalışmaları ve iyi 
örneklerini paylaştıklarını ifade etti. 

“Dünya nereye gidiyor? Yeni dün-
yada anahtar kelimeler var. Şehir-
lerimizi akıllandırmamız, “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla 
yeşil ekonomi, mobilite, yenilenebi-
lir enerji gibi başlıkları şehirlerimiz-
de uygulamamız gerekiyor.” diyen 
Şahin, pandemiyle birlikte insani 
ve çevresel kalkınmanın öneminin 
daha iyi anlaşıldığını kaydetti. Dün-

yanın pandemi sürecinde küçülür-
ken Türkiye’nin büyümeye devam 
ettiğini hatırlatan Şahin, turizm ça-
lışmalarına da değinerek “Anadolu 
bir hazine. Turizme yıllarca deniz, 
güneş, kum olarak baktık. Son on 
yıldır kültürel turizm yükselen bir 
değer oldu.” dedi. Türkiye’nin tesi-
si ve tanıtım konusunda daha çok 
çalışması gerektiğinin altını çizen 
Şahin “Eyfel’e yılda 80 milyon kişi 
geliyor. 10 milyon kişiyi bu bölge-
ye çekebiliriz. Hocalarımızla birlikte 
stratejik planlama yapmamız gere-
kiyor” diye konuştu. 

Melih Bulu: “Şehirlerin ve-
rimli ve etkin çalışması çok 
önemli.”

Açılış konuşmasına Başkan Şahin’i 
yeniden TBB Başkanı seçilmesin-
den dolayı tebrik ederek başlayan 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Melih Bulu, 2007 yılında ilk 
defa dünya tarihinde şehirde ya-
şayan insan nüfusunun kırsalda 
yaşayan nüfusu geçtiğini söyledi. 
Göçün sebepleri yerine sonuçlarını 
tartışmanın daha önemli olduğunu 
ifade eden Bulu, “Şehirlerin verimli 
ve etkin çalışması çok önemli. Bu-
gün itibariyle baktığınızda şehirler 
ülkelerin neredeyse bütünü haline 
geliyorlar. O şehri çıkardığınızda 
ülke ekonomik olarak yok olma 
durumuna gelebiliyor. Mega şehir-
ler üretimin büyük kısmını yapıyor. 
Dünyada son bir senede ülkelerin 
büyümesi negatife döndü. Türkiye 
negatife dönmeyen nadir ülkelerde 
biri. Sağlık sisteminin bu konuda 
önemli bir etkisi var.” dedi. Şehir-
leri teknolojiyi kullanarak daha 
verimli çalıştırmanın önemine deği-
nen Bulu, “Bizim akademik camia 
olarak belediyelerimizle bir araya 
gelip onların problemlerini çözmek 
önemli bir misyondur. Biz akade-
misyenler olarak problem arıyoruz, 
problem çözmeyi seviyoruz. Biz 
bu sorunları öğrendiğimi zaman 

bunları çözmeyi amaç ediniriz diye 
düşünüyorum. Bu problemler çö-
züldükçe insanların daha rahat ya-
şaması için güzel işler yapacağımızı 
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Başkan Gürkan: “Yöneticiyi 
dünün, bugünün ve yarının 
yöneticisi olarak tarif 
ediyoruz.”

TBB Başkanı ve Gaziantep Beledi-
ye Başkanı Fatma Şahin’in konuş-
masının ardından Malatya’da yapı-
lan hizmet ve yatırımlar hakkında 
bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan ise yaptığı konuşmada, “Hizmet 
ve yatırımlarda sürdürülebilirlik çok 
önemli. Yöneticiyi dünün, bugünün 
ve yarının yöneticisi olarak tarif edi-
yoruz. Belediye başkanı olarak tarif 
edersek, geçmiş yüzyılların Beledi-
ye başkanı, günümüz Belediye baş-
kanı ve gelecek yüzyılların belediye 
başkanı nasıl olur? Göreve gelen 
yöneticinin bu felsefe ve vizyonda 
içerisinde çalışması gerekmektedir. 
Yöneticilerde de iki vasıf vardır, 
bunlar bir işgalci yönetici vardır bir 
de fetihçi yöneticiler vardır. İşgalci 
yöneticiler işgalci olduklarının far-
kına varmadan bulundukları yeri 
geriye götürür, imha eder. Fetihçi 
yöneticilerde ihya ederler, ileriye 
götürürler. Biz göreve geldiğimizde 
Malatya’nın tek arteri vardı. Dola-
yısıyla şehrin kamu kurum kuru-
luşları ve etkin şirketler de bu yol 
güzergahında yapılaşma oluştur-
muştur. Hal böyle olunca bu şehrin 
geleceğini karartmış oldunuz. Biz 
bütün bunlara rağmen tarihi ayağa 
kaldırma hizmetlerimiz, şehrin yeşil 
alanlarının korunması noktasında 
yapılaşma planlaması hizmetleri 
konusunda proje ve çalışmalar ba-
şardık.” ifadelerini kullandı. İki gün 
süren çalıştayda afet yönetimi, sıfır 
atık yönetimi, iklim eylem planı, 
akıllı şehir uygulamaları gibi konu 
başlıkları tartışıldı.

Başkan Şahin, Boğaziçi 
üniversitesi ile iş birliği 
yapmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. 
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BaŞkan Şahin pariS’te oeCd 
toplantıSında konuŞtu

 

oeCd Şampiyon Belediye Başkanları koalisyonu’na türkiye’den seçilen ilk 
belediye başkanı olan türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir 

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fransa’nın başkenti paris’te 28 mayıs’ta 
düzenlenen Şampiyon Belediye Başkanları koalisyon toplantısı’na katıldı.
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Toplantıda Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi olarak yaptıkları çalış-
maları özetleyen Başkan Şahin, 
özellikle pandemi döneminde 
gençlerin katılımcılığını artıracak 
uygulamalara imza attıklarını 
söyledi. Şahin, “Benim Şehrim 
diye bir uygulama yaptık. Bir di-
jital, sosyal ağ kurduk. Gençler 
dileklerini, şikayetlerini bu kanal 
üzerinden bize ulaştırdılar. Ayrı-
ca GİKOM diye koordinasyon ve 
iletişim merkezi kurduk. Bu mer-
kez üzerinden interaktif altyapıyı 
oluşturduk. Teknolojik altyapıyı 
gençlerimizin istediği şekilde uy-
gulamaları çoğaltarak artırdık. 
Onların taleplerini yerine getire-
rek onlara aynı yoldan geri dön-
dük.” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin ve genç-
lerin istihdamının önemini de 
vurgulayan Şahin; çok sayıda 
meslek kurslarını dijitalleştirdik-
lerini, yabancı dile erişim talep-
lerini artırdıklarını, kültür, turizm 
ve spor alanlarını dijital hale 
getirdiklerini, Kent Konseyi’nde 
Gençlik Meclisi’ni kurduklarını, 
üniversitelerde gençlik kulüple-

rini çoğalttıklarını ifade etti. Şa-
hin, “Bu dijital katılımcılık, genç 
nüfusa sahip olan Gaziantep için 
geleceğe umut oldu.” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Fatma Şahin Paris’te, 
Türkiye Büyükelçisi Ali Onaner, 
OECD Genel Sekreteri Angel 
Gurrìa, OECD Türkiye Daimi 
Temsilcisi Dr. Kerem Alkin, Fran-
sa Belediyeler Birliği Genel Di-
rektörü Genevieve Sevrin, OECD 
Danışmanı Zoé Courboin ve 

Tours Belediye Başkan Yardımcı-
sı Elise Pereira Nunes’i de ziyaret 
etti.

TBB ve OECD arasında yapılabi-
lecek yerel yönetim iş birliklerinin 
konuşulduğu temaslarda Başkan 
Şahin, OECD Şampiyon Beledi-
ye Başkanları Programı’nın yan 
etkinliği olan “Covid-19 Sonra-
sında Durum Daha İyiye Gider 
mi?” temalı panele de katıldı. 
Panelde toplu taşıma çözümleri, 
yeşil çözüm yolları ve pandemi 
süreci ele alındı.

Şahin, çok sayıda 
meslek kurslarını 

dijitalleştirdiklerini, 
yabancı dile erişim 

taleplerini artırdıklarını, 
kültür, turizm ve spor 
alanlarını dijital hale 

getirdiklerini, kent 
konseyi’nde Gençlik 

meclisi’ni kurduklarını, 
üniversitelerde 

gençlik kulüplerini 
çoğalttıklarını ifade etti.
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divriği ulu Camii 
ve darüŞŞiFaSı

 

divriği ulu Camii, uneSCo’nun dünya kültür mirasına dâhil ettiği son derece 
önemli bir eserdir. 1206–1228 yıllarında mengücekler döneminde yapılmıştır. 

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü
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Divriği Ulu Cami, Kale Camii’ni 
yaptıran Mengücek Beyi Şahin-
şah’ın torunu ve Süleyman Şah’ın 
oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 
yılında yaptırılmaya başlanmıştır. 
Anıtın baş mimarı Ahlatlı Hürrem-
şah’tır.

Divriği Ulu Camii ile Darüşşifası bir-
birine bitişik iki ayrı işlevli yapıdan 
meydana gelmiştir.  Bu eşsiz yapı 
Anadolu Türk tarihinin en önemli 
yapısıdır. Mimari etkileri oluştu-
ran kompozisyon, cephe güzelliği, 
malzeme seçimi, plastik anıtsal etki 
ışık-gölge yönünden de üstünlük ta-
şır. 

Camiye güney yönünde bitişik ola-
rak yapılan darüşşifa yer almakta-
dır. Uzaktan ve yakından bu iki yapı 
ayırt edilemediğinden, Ulu Camii, 
genel bir ad olarak her iki yapıyı 
kapsamaktadır. 

Caminin kuzey yönünde kıble ka-
pısı, batı yönünde çıkış kapısı ve 
doğuda yer alan şah kapısı olmak 
üzere üç girişi bulunmaktadır. 

Kuzey kapısı, Selçuklu yapılarının 
kapılarında olduğu gibi yapıya göre 

daha yüksek ve dışa taşıntılı biçim-
de, planı, süslemeleri yönünden 
benzerine rastlanmayan büyük bir 
sanat eseridir. Süslemeleri, Türk sa-
natının ahşap, maden, dokuma ve 
taş işlemelerindeki motiflerden ya-
rarlanılarak meydana getirilen bir 
taç kapıdır. Kuzey kapısı süslemeleri 
kendinden sonraki birçok esere etki 
etmiştir. 

Batı kapısı, caminin batı cephesin-
de, yumuşak ve yüzeysel çizgilerle 
dolu bu kapı panosunun yapının 
beden duvarını aşmaması Selçuk-
lu mimarisinde rastlanılmayan bir 
özelliktir. Kapıdaki halı ve kilim mo-
tifleri yanında geometrik motifler, 
yarım küre, rozet ve kuş figürleri 
birbirleri ile o kadar ince ve uyum-
lu kompozisyon sağlar ki köklü bir 
sanatın ve üstün bir taş işçiliğinin 
varlığı insan ruhu üzerinde hayran-
lık uyandırır. Doğu kapısı, Anado-
lu Selçuklu yapılarının kalıplaşmış 
mukarnas kavsaralı taç kapılarına 
benzer alışılmış bir kapıdır. Kapı 
yüzeyi, bitkisel, geometrik, yıldız, 
düğüm, saç örgüsü motifleriyle, yü-
zeysel olarak işlenmiştir. 

divriği ulu Camii ile 
darüşşifası birbirine 
bitişik iki ayrı işlevli 
yapıdan meydana 
gelmiştir.  Bu eşsiz 
yapı anadolu türk 
tarihinin en önemli 
yapısıdır. mimari etkileri 
oluşturan kompozisyon, 
cephe güzelliği, malzeme 
seçimi, plastik anıtsal 
etki ışık-gölge yönünden 
de üstünlük taşır. 
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Kuzeybatı köşede yer alan silindirik 
gövdeli minarenin sonradan yapıl-
dığı sanılmaktadır. 

Darüşşifa, Ulu Camii güney duvarı-
na bitişiktir. 1228 yılı başında Erzin-
can Emiri Fahreddin Behramşah’ın 
kızı, Turan Melek Hanım tarafından 
yaptırıldığını ve mimarının Ahlatlı 
Hurremşah olduğunu öğreniyoruz. 

Şifahane kapısı, yükseklik ve plan 
bakımından yepyeni özellikleri gös-
termektedir. Tabandaki birkaç sıralı 
profillerin üzerinde yükselen sütun 
demetleri, kapı üzerinde yer alan 
diskler, kartuşlar, ışık-gölge oyunla-
rı ile olağanüstü bir sanat eseridir.

Girişin iki yanındaki ince sütuncuk-
larla meydana getirilen nervürler-
den taşan bitkisel motiflerle bezeli 
disklerin üstünde birer insan tasviri 
yapılmıştır. Kuzey yandaki tasvir bir 

erkek başı olup, diğer yan taraftaki, 
örgülü saçları ile bir kadın başıdır. 

Öteki Selçuklu eserlerinde de giz-
lenmiş insan figürlerinin bulunuşu 
dikkate alınarak bunlar hakkında 
‘Kötü ruhlardan koruyucu, muska, 
tılsım amacıyla yapılmışlardır.’ gö-
rüşü de ileri sürülmektedir. 

Ana eyvanın kuzeyinde dıştan kı-
rık piramidal, içten kubbeli türbe 
bulunmaktadır. Türbeye ayrıca ca-
miden de geçilmektedir. Türbede 
değişik boyutlarda on beş sanduka 
vardır. 

Anadolu’da erken dönem mimari-
sinin en seçkin örneği olan Divriği 
Ulu Camii ve Şifahanesi plan, mi-
mari elemanların oranları, süsle-
me ve örtü biçimlerinin dengeli ve 
uyumlu bir şekilde ayarlanmasıy-
la başlı başına, kendine özgü bir 

yapıdır. Günümüze kadar sağlam 
kalabilmiş olması ise, yalnız eserin 
değil, Anadolu Türk Medeniyetinin 
de büyük şansı olarak nitelendiril-
melidir.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlü-
ğüne ait camii ibadethane ve da-
rüşşifa ise boş müze olarak hizmet 
vermektedir. 

anadolu’da erken dönem 
mimarisinin en seçkin 
örneği olan divriği ulu 

Camii ve Şifahanesi plan, 
mimari elemanların 

oranları, süsleme ve örtü 
biçimlerinin dengeli 

ve uyumlu bir şekilde 
ayarlanmasıyla başlı 
başına, kendine özgü 

bir yapıdır. Günümüze 
kadar sağlam kalabilmiş 

olması ise, yalnız 
eserin değil, anadolu 

türk medeniyetinin 
de büyük şansı olarak 

nitelendirilmelidir.
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Sorularınızı 
www.tbb.gov.tr 
adresinde yayınlanan 
Birliğimiz web 
sitesindeki 
“Soru-Cevap” 
formunu doldurarak 
iletebilirsiniz.

Soru
    cevap

1) Meclis üyelerinin partilerinden istifa etmeleri nedeniyle ihtisas komisyonu üye sayısında azalma olmuştur, ko-
misyona yeniden üye seçimi yapılacak mıdır? Birden fazla ihtisas komisyonu toplantılarını beraber yapabilir mi? 
Bu toplantılar için komisyon üyelerine huzur hakkı verilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci mad-
desinin birinci fıkrasında; belediye meclisinin, görev süresi bir yılı geçmemek üzere en az üç en çok beş üyeden oluşan ihtisas 
komisyonları kurabileceği belirtilmiş,  Yönetmeliğin 21’inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, bağlı olduğu partiden istifa eden 
komisyon üyesinin komisyon üyeliğinin de sona ereceği ve süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi 
yapılacağı belirtilmiştir. 

5393 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinin gerekçesinde “İhtisas komisyonları yeniden düzenlenerek bir taraftan toplumsal birikimin 
belediyelerimize yansıtılması, diğer taraftan katılımın artırılması ve bu komisyonların etkililiğini sağlayacak bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmıştır. İhtisas komisyonları yoluyla kararların tartışılarak alınması, kararların mecliste görüşülmeden önce komisyonlarda 
olgunlaştırılması ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması sağlanmaktadır.  …

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının çalışma sisteminde olduğu gibi ihtisas komisyonlarının görev alanına giren işlerin ilgili 
komisyonda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanması sistemi getirilmek suretiyle meclis üyelerinin kararlara et-
kin bir şekilde katılımı da sağlanmaktadır …” denilmek suretiyle düzenlemenin hangi amaçla yapıldığı belirtilmiştir. Bu gerekçeden 
komisyonların görev alanında kalan konular hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan meclis üyelerinin, meclis kararlarının sıhhatine, 
olaya uygunluğuna katkı vereceği, komisyonların bu amaçla kurulacağı anlaşılmaktadır. Meclis üyelerinin seçimle geldiği ve farklı 
meslek ve eğitim durumuna sahip olduğu düşünüldüğünde mecliste görüşülecek bütün konularda, “uzmanlık, uzmanlaşma” olarak 
tanımlanan ihtisas sahibi olmaları beklenemeyecektir. 

Yönetmeliğin 21’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip 
günlerde yapacağı, imar ve bayındırlık komisyonunun en fazla on iş günü, diğer komisyonların ise beş iş günü toplanarak kendisine 
havale edilen işleri sonuçlandıracağı belirtilmektedir.

İhtisas komisyonlarının ortak toplantı yapması şeklinde bir usul mevzuatımızda öngörülmemiştir. Esasen birlikte yapılan toplantılar 
komisyonların çalışma süreleri ile ilgili farklılıklar nedeniyle de uygun olmayacaktır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda; partisinden istifa eden ihtisas komisyonu üyesinin yerine aynı partiden süre sonuna kadar yeni 
üye seçiminin yapılması gerektiği, ihtisas komisyonlarının ortak toplantı yapması şeklinde bir usulün mevzuatımızda bulunmadığı, 
bunun her konunun her ihtisas komisyonunun görev alanını ilgilendirmemesi nedeniyle doğal olduğu ancak komisyonlara havale 
edilecek işlerin birden fazla komisyonu (asli-tali) ilgilendirmesi halinde ise ortak toplantı yapılabileceği düşünülmekle birlikte rapor-
ların ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği ve yalnızca bu halde huzur hakkı ödenebileceği,  değerlendirilmektedir.

Hazırlayan: Av. Muhammed Ali Mermeroğlu/TBB/Hukuk İşleri Müdürlüğü
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2) Güneş enerjisi santralleri emlak vergisinden muaf mıdır?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu kanun hükümlerine göre 
Bina Vergisine tabi olacağı, 2’nci maddesinde, kanundaki bina tabirinin, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su 
üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsadığı; yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar 
evlerin ve benzerlerinin bina sayılmayacağı 4’üncü maddesinin (b) bendinde il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil 
ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binalarının, (n) bendinde 
enerji nakil hatları ve direklerinin daimi olarak vergiden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanunun 12’nci maddesinde Türkiye 
sınırları içinde bulunan arazi ve arsaların bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olacağı, 14’üncü maddesinin (b) bendinde 
il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen su, elektrik, 
havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazinin arazi vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

Konuyla ilgili görüş talep ettiğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığının 02/04/2019 tarihli ve 50345 sayılı yazısında güneş enerji sistemle-
rindeki sökülüp takılabilen paneller ile cihazların emlak vergisi bakımından bina olarak değerlendirilmesinin ve bu bağlamda güneş 
enerjisi panelleri ile cihazlarından bina vergisinin alınmasının mümkün olmadığı ancak bu santrallerde güneş enerji panelleri ve 
cihazları haricinde bulunan işletme binalarından, bina vergisinin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu güneş enerji santrali, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesse-
seler tarafından işletilmediği için, bina olarak nitelendirilemeyen panel ve cihazların bulunduğu arsa yahut arazinin arazi vergisinden 
muafiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle panel ve cihazların bulunduğu arsa yahut araziden, arazi vergisinin alınması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Danıştay 9’uncu Dairesinin 06/10/2015 tarihli 2012/2129 E. 2015/10258 sayılı kararında “…Elektrik üretim kurumu olan davacı-
nın, elektrik üretimi amacıyla kullandığı yerler dışında kalan taşınmazlarının, enerji nakil hatları ve direklerine getirilen istisna kap-
samında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte, temel amacı enerjinin üretilmesi, üretilen enerjinin iletilmesi ve dağıtılması 
olan tesislerden ve enerji nakil hatları ve direklerinden ayrı ve bağımsız olduğu düşünülemeyecek olan santral bünyesindeki bina-
ların, 1319 sayılı Kanun’da açıklanan daimi muaflıklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır…” kanaati belirtilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu panellerden bina vergisi alınmasının uygun olmayacağı, diğer bina-
ların ise enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımından bağımsız olup olmadığının belediyenizce değerlendirilmesi gerektiği,  buna karşılık 
panel ve cihazların bulunduğu taşınmazın, arazi vergisinden muafiyetinin bulunmadığı, bu arsa yahut araziden arazi vergisinin 
alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

3) İmar planında ticari saha olarak belirlenen ve küçük sanayi sitesine yakın olan yerlerde, tamir bakım atölyeleri 
kurulmak istenmesi halinde bu yerlere gayrisıhhi müessese ruhsatı verilebilir mi?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 
olarak çevrenin korunmasını sağlamak; gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 
kentin belirli yerlerinde toplamak; büyükşehir belediyelerinin görev yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Benzer hükme 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (o) bendinde de yer verilmiştir. 

10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 
listesinde bakım ve tamir yerleri özelliklerine göre gayrisıhhi müesseseler arasında sınıflandırılmış, bunlardan oto bakım ve servis 
istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları, ikinci sınıf gayrisıhhî müessese, akü tamir yerleri ise üçüncü sınıf 
gayrisıhhi müessese olarak sayılmıştır.

Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerle ilgili düzenlemelere yer verilmiş, 1’inci fıkrada 
2’inci ve 3’üncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işin özelliğine göre bu maddenin 2’inci fıkrasında 
belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak 
yetkili idareye ibraz edeceği, ikinci fıkrada yetkili idarelerin, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve 
incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi 
sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alacağı, diğer fıkralarında ve Yö-
netmeliğin 24 ila 28’inci maddelerinde ise bu müesseselerle ilgili dikkat edilecek diğer düzenlemelere yer verilmiştir. 

Yönetmeliğin 26’ncı maddesinde ise bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde 
kurulmasının esas olduğu, sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi 
bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulmasının istenebileceği düzenlenmiştir.

Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu talebin, belediyelerin gayrisıhhi işyerlerini kentin belirli yerlerine toplama yet-
kisi ve gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki iş yerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulmasının esas olduğu hükümleri 
dikkate alınarak belediyenizce değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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4) Belediyeler elektrik faturalarında belirtilen kalemlerden olan dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı ve elektrik 
tüketim vergisinden muaf mıdır?

5393 sayılı Belediye Kanununun 16’ncı maddesinde “Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, 
katılma ve katkı paylarından muaftır.” hükmü yer almaktadır. Kanun’un madde gerekçesinde ise sadece ‘Kamu tüzel kişisi olarak 
belediyelerin yararlanacağı muafiyetler belirlenmiştir.” denilmiştir.

Konuya ilişkin görüşünü aldığımız Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 02/04/2021 tarihli ve E82673428175.02.01.04 
[6626241] 46933 sayılı cevabi yazısında; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34’üncü maddesinde, “Belediye sınırları ve mü-
cavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir”; 35’inci maddesinde, “Elektrik ve 
havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler…’’ hükümlerine yer verildiği, ayrıca, Kanunun 
36’ncı maddesinde istisna hükümleri düzenlendiği ve söz konusu vergiye yönelik olarak belediyeler için herhangi bir istisna hükmü-
ne yer verilmediği, diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, “Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya 
kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim 
vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.” hükmüne yer verildiği ve bahsedilen hükümlerden de 
anlaşılacağı üzere, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin, elektrik veya havagazı tüketimi üzerinden alınan bir vergi olduğu, 5393 
sayılı Kanun’da yer alan muafiyetin ise belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımlarına yönelik bulunduğu, bu açıklamalar çerçevesinde belediyelerin elektrik veya havagazı 
tüketiminin 5393 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, belediyelerin elektrik veya 
havagazı tüketimi üzerinden tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergisinin ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

TRT payı, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunun TRT’nin gelirlerinden bahseden 2’nci maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) bendinde sayılmış, bu konuda herhangi bir muafiyet hükmü düzenlenmemiştir.

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının 
(e) bendine göre dağıtım tarifelerini belirleme görevi Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) verilmiş olup dağıtım sisteminin 
kullanımına ilişkin bedeller (dağıtım bedeli) EPDK tarafından çıkarılan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde belirlenmektedir. Söz konusu bedel için herhangi bir muafiyet hükmü de bulunmamaktadır.

Elektrik Enerjisi Fon payı ise; abonelerden 3096 sayılı Kanun’un ek 2’nci maddesi ile konulmuş, fona ilişkin usul ve esaslar 15/08/1995 
tarihli ve 22375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğince düzenlenmiştir. Elektrik Enerjisi Fonuna 
ilişkin söz konusu kanun hükmü 2001 yılında 4684 sayılı Kanun’la kaldırılmış ve 31/07/2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan 
Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere katkı payı alınması öngörülmüştür. İşbu 
katkı payı 3291 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi uyarınca faturalara yansıtılmak suretiyle tüketiciden tahsil edilmektedir. İlgili dü-
zenlemelerde belediyelerin bu katkı payından muaf olacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda belediyelerin; elektrik tüketim vergisi, TRT payı, dağıtım bedeli ve enerji fonundan muaf olaca-
ğına dair özel bir düzenlemenin bulunmadığı ancak söz konusu bedellerin 5393 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında değer-
lendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun yargı mercilerinin kararlarıyla şekilleneceği düşünülmektedir.

5) İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmeler için ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerde 
olduğu gibi çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınması 
gerekli midir?

10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-
netmeliğin ekinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin sınıf tespiti yapılmış ancak ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti 
olan işletmelere ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde gayrisıhhi müessese; faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara 
biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların 
kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak, (f) bendinde sıhhi müessese; gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü iş yeri 
olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında; Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî 
bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılacağı belirtilmektedir. İkinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti yapan işletmelerin gayrisıhhi müessese olarak belirtilmesi nedeniyle bu kıyaslamanın yapılamayacağı düşünülmektedir.

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasının; Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespitinin; ilgili tesisin 
neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı 
riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel 
sayısı ve tesisin diğer özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği düzenlen-
mektedir.

Bu kapsamda ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti yapan işyerlerinin sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığınca yapılması gerektiği, ilgili iş 
yerinde aranılacak şartların, sınıf tespitinden sonra Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
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