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ÖZ 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER VE KALKINMA 
PROJELERİ 

Kasım Keremullah CEYLAN 

İstanbul Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Toktamış ATEŞ 

 

Bu çalışma, Avrupa Birliği üyelik sürecinde bulunmakta olan Türkiye’nin, süreci 
tamamlayabilmesi açısından önem taşıyan bölgesel kalkınma çalışmalarında yerel 
yönetimlerin rollerinin ne olabileceği irdelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle Avrupa 
Birliği’nin mevcut yapısı ve gelişimi incelenmeye çalışılmış, ayrıca birliğin, bölgesel 
kalkınma ile ilgili oluşturmuş olduğu yapılanmalar ve bu yapıların kullandığı 
mekanizmalar incelenmiştir. Ülkemizdeki yerel yönetimlerin yasal yükümlülükleri ve 
görevleri çalışma kapsamında değerlendirilmiş ve bu görevler ile bölgesel kalkınma 
ilişkilendirilmiştir. Avrupa Birliği üyelik sürecinde yerel yönetimlerin özellikle sosyal 
alanda olmak üzere bölgesel kalkınma için kullanabilecekleri hibe mekanizmalarının 
neler olduğu ortaya koyulmuştur. Yine bu süreçte gerçekleştirilen proje çalışmaları 
sırasında ve sonrasında yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar çalışma kapsamında 
tespit edilmiştir. 

ABSTRACT 

In this study, the role of local government in regional development work was to 
examine what might be in order to complete the European Union accession process 
of Turkey. First, the European Union and development of existing structures has 
been tried to be examined. In addition, created structures which is releated to 
regional development and the mechanisms used by these structures were 
investigated. Legal obligations and duties of local governments in our country has 
been evaluated in the work of context of regional development, and are associated 
with this task. Regional development grants mechanism for local governments has 
been revealed during the European Union Process. During the Project work 
performed in and after this process, the problems facing local governments were 
identified under this study. 

2010, 118 sayfa 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Bölgesel Kalkınma, AB Projeleri 



 ii

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………....................................... vi 

ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………………….............. vii 

ÇİZELGELER DİZİNİ……………………………………………………………............. viii 

GİRİŞ……………………………………………………………………………........... 1 

1.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE BÖLGESEL KALKINMA..................... 7 

               1.1 Türkiye’nin Yerel Yönetimler................................................................ 7 

                              1.1.1 Türkiye’de Yerel Yönetim Yapısı ve Anayasal  

                                        İlkeler................................................................................ 

 

9 

                              1.1.2 İl Özel İdareleri………........................................................ 10 

                              1.1.3 Belediyeler......................................................................... 12 

                              1.1.4 Büyükşehir Belediyeleri...................................................... 20 

               1.2 Bölgesel Kalkınma............................................................................... 21 

2. AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU YÖNETİMİ............................................................ 27 

               2.1 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler....................................................... 28 

               2.2 Avrupa Birliği ve Bölgeler Komitesi...................................................... 33 

               2.3 Avrupa Birliği Politikalarında Bölgesel Kalkınmanın Önemi................. 34 

               2.4 Avrupa Birliği Müktesebatı ve Yerel Yönetimler................................... 39 

                              2.4.1 Çevre Hukuku.................................................................... 39 

                              2.4.2 Tüketicinin Korunması....................................................... 40 

                              2.4.3 Ulaşım................................................................................ 40 

                              2.4.4 Güvenlik ve Adli İşbirliği..................................................... 40 



 iii

                              2.4.5 Enerji Yönetimi................................................................... 40 

                              2.4.6 Rekabet Hukuku................................................................ 41 

                              2.4.7 Ayrımcılığın Önlenmesi ve Serbest Dolaşım..................... 41 

                              2.4.8 Sosyal Politika.................................................................... 41 

                              2.4.9 Kamu İhaleleri.................................................................... 41 

                              2.4.10 Devlet Yardımları............................................................. 42 

                              2.4.11 Yerel Vergiler................................................................... 43 

3. AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL KALKINMA........................................................ 44 

               3.1 AB Bölgesel Fonları………………........................................................ 44 

               3.2 AB Bölgesel Politikaları ve Türkiye...................................................... 47 

               3.3 Yerel Yönetimlerin AB Bölgesel Kalkınma Hibe Mekanizmalarını 

                       Kullanımı............................................................................................ 

58 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME……………………………………………….......... 60 

KAYNAKÇA..…………………………………………………………………….............. 62 

EKLER...................................................................................................................... 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

KISALTMALAR DİZİNİ 
 

AB   Avrupa Birliği 

AKÇT   Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

AAET   Avrupa Atom Enerji Topluluğu 

AET   Avrupa Ekonomik Topluluğu 

ERDF   Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 

ESF   Avrupa Sosyal Fonu 

FEOGA  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 

FIFG   Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı 

IPA   Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 

TAS   Tek Avrupa Senedi 

TODAİE  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 

NUTS   Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

KA   Kalkınma Ajansı 

İBBS   İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması 

ABKF   Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu  

ÖKYAF  Ön Katılım İçin Yapısal Araç Fonu 

PHARE  Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their 

Economies 

ISPA   Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 

SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural 

Development 

BM   Birleşmiş Milletler 

REC   Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi 

KfW   Alman Kalkınma Bankası    

KOBİ   Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 

GSYİH   Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

 

 

 

 

 

 



 v

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 1. Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri.................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

ÇİZELGELER DİZİNİ 

 

Çizelge 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin Görev Alanları 19 

Çizelge 2. Yeni ve Geleneksel Bölgecilik Farklılaşması 22 

 

 

 

 

 

 



 1

GİRİŞ 
 

Türkiye, yaklaşık bir buçuk asırdır Avrupalı olmanın ve Avrupa ile bütünleşmenin 

çabası içerisindedir1. Bu sürecin ve çabanın tamamlanmasında önemli faktörlerden 

birisi de ülkemizde gerçekleştirilecek bölgesel kalkınma çalışmalarıdır. ‘Bölgesel 

Kalkınma’ kavramına tanımsal düzeyde bakarsak; bu kavrama yüklenilen anlam, 

bölge tanımına bağlı olarak önemli ölçüde farklılaşabilir. Bölgeler arası gelişme 

düzeyi farkı dünyada kıtalar arası, ülkeler arası, aynı ülkede bölgeler-yöreler ve bir 

kentin semtleri arasında açığa çıkabilir. Buradan hareketle, yerel yönetimlerin 

bölgesel kalkınmada önemli aktörlerden birisi olduğunu belirtebiliriz. 

 

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan topluluk üyelerinin 

bir arada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri 

sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenebilen, karar 

organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da yürütme organları 

yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip, 

merkezi yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kişileri 

olarak belirtilmektedir2. 

 

Roma Antlaşmasının girişi bölümünde, üye ülkelerin ekonomik bütünleşmelerinin 

başarıya ulaşması için bölgeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının 

giderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz entegrasyon 

sürecinde önemini artıran AB mali fonları, bir faydayı esas alarak yapılmış nitelikli ve 

uygun projelere karşılıksız destekler sunmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’nin üyelik sürecini tamamlayabilmesi açısından önem taşıyan 

bölgesel kalkınma çalışmalarında yerel yönetimlerin rollerinin ne olabileceği 

irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle Avrupa Birliği’nin mevcut yapısı ve 

gelişimi, birliğin, bölgesel kalkınma ile ilgili oluşturmuş olduğu yapılanmalar ve bu 

yapıların kullandığı mekanizmalar incelenmiştir. Ülkemizdeki yerel yönetimlerin 

yasal yükümlülükleri ve görevleri çalışma kapsamında değerlendirilmiş ve bu 
                                                            

1 Yatkın, A. 2008. Avrupa Birliği üyelik sürecinde sivil toplum kuruluşları: güçlü sivil toplum 
kuruluşları, Avrupa Birliği üyesi Türkiye. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 29 – 38. 

2 (Çevrimiçi) http://www.todaie.gov.tr/v1/, 30 Nisan 2009 
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görevler ile bölgesel kalkınma ilişkilendirilmiştir. Avrupa Birliği üyelik sürecinde yerel 

yönetimlerin özellikle sosyal alanda olmak üzere bölgesel kalkınma için 

kullanabilecekleri hibe mekanizmalarının neler olduğu ortaya koyulmuştur. 

Avrupa yüzyıllarca, sıklıkla savaşlara sahne olmuştur. Fransa ve Almanya arasında 

1870-1945 yıllarını kapsayan dönemde üç savaş gerçekleşmiştir. Bu ve benzeri 

savaşlarda binlerce hatta milyonlarca insan yaşamını yitirmiştir. Bu nedenlerle bazı 

Avrupalı liderler, barışçıl bir ortamın yaratılmasının yolunun, ülkelerinin ekonomik ve 

siyasi yönlerden birleşmesinden geçtiğine inanmışlardır.  

Fransa Dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından 1950 yılında, Batı Avrupa 

ülkelerinin kömür ve demir sanayilerinin bütünleşmesi planlanmış ve sonuç olarak 

da 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Belçika, Batı Almanya, 

Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile kurulmuştur. Bu 

ülkelerdeki kömür ve çelik sanayii ile ilgili alınan kararlar, bağımsız ve devletlerüstü 

bir kuruma (Yüksek Otorite) devredilerek kurumun ilk başkanlığını Jean Monnet 

üstlenmiştir. Kısa süre içerisinde AKÇT’nun çok başarılı sonuçlar elde etmesi 

üzerine altı ülke işbirliklerini daha ileri götürmeye ve ekonomilerindeki diğer 

sektörleri de bütünleştirmeye yönelik kararlar almışlar ve bununla ilgili olarak da 

1957 yılında Roma Antlaşmalarını imzalamışlardır. Bu antlaşmalar sonucunda ise  

Avrupa Atom Enerji Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

kurulmuştur. Üye devletler kurdukları bu “ortak pazar’’ aracılığıyla aralarındaki ticari 

engelleri kaldırmışlardır. AKÇT, AAET ve AET’nin 1967 yılında birleştirilmesi ile 

Avrupa Parlamentosu, bir komisyon ve bir bakanlar konseyi oluşturulmuştur 3.  

1979 yılına kadar Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeler ulusal parlamentolar tarafından 

seçilmekte iken bu tarihten itibaren doğrudan ilk seçimler gerçekleştirilmeye 

başlanmış ve seçimler her beş yılda bir tekrarlanmıştır.  1992 yılında imzalanan 

Maastricht Antlaşması ile ise özellikle savunma, adalet ve içişleri alanlarında olmak 

üzere üye ülke hükümetleri arasında yeni işbirliği alanları oluşturulmaya başlanmış 

ve topluluk sistemine hükümetler arası işbirliği mekanizması eklenmesi sonucu, 

Avrupa Birliği'ni (AB) ortaya çıkmıştır. Bu yapının oluşması tarımdan kültüre, tüketici 

politikasından rekabete, çevreden enerjiye, ulaşımdan ticarete kadar birçok alanda, 

                                                            

3 (Çevrimiçi) http://www.abgs.gov.tr, 5 Mayıs 2009 
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ortak politikalar geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile ekonomik ve siyasi 

bütünleşmenin alt yapısı ilerletilmeye çalışılmaktadır. 

Kömür-çelik alanında başlayan ortak ticaret ve tarım alanındaki ortak tarım 

politikaları zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçların şekillendirmesi ile farklı 

alanlarda da kendini göstermiş olmasının yanı sıra, bu politikaların önceliklerinde de 

değişimler meydana gelmiştir. Örnek vermek gerekir ise tarımda izlenen politika 

daha ucuza daha çok ürün yetiştirmekten, daha sağlıklı, daha kaliteli ve çevreye 

zarar vermeyen ürünler yetiştirmeye yönelmiştir. 

1990’lı yıllarda AB'nin birçok iç sınırı içinde pasaport ve gümrük kontrollerinin 

kaldırılmasıyla, Avrupa’da bir yerden bir yere gidilmesi çok daha kolay hale gelmiş 

ve AB vatandaşları için daha fazla hareketlilik sağlanmıştır. Belçika, Almanya, 

Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, 

Portekiz ve Finlandiya’nın, 1 Ocak 2002 tarihinde ulusal para birimleri yerine Euro’yu 

kullanmaya başlaması ile  15 üyeden 12'si ortak bir para birimine sahip olmuştur.  

AB’nin genişlemesinin kronolojik özeti aşağıda verilmiştir; birbirini izleyen katılımlarla 

1973: Danimarka, İrlanda, ve İngiltere’nin katılımı, 

1981: Yunanistan’ın katılımı, 

1986: İspanya ve Portekiz’in katılımı, 

1995: Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in katılımı, 

2004: Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, 

Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya’nın katılımı, 

2007: Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı. 
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Şekil 1. Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri4   

 

Avrupa Birliği’ni yöneten kurumlar; 

• Demokratik yollarla seçilen Parlamento, 

• Üye devletleri temsil eden ve bakanlardan oluşan Konsey, 

• Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Doruğu, 

• Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon, 

• Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan Adalet Divanı, 

• Birliğin mali yönetimini izleyen Sayıştay. 

 

Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunan projelerin finansmanını kolaylaştırmak 

amacıyla kurulmuş olan bir Avrupa Yatırım Bankası bulunmaktadır. 

 

                                                            

4 (Çevrimiçi) http://abofisi.metu.edu.tr/ab_uzerine.htm, 5 Mayıs 2009 
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Ayrıca AB yapısında ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil eden 

çeşitli danışma kurulları vardır. Bunlardan biri olan Bölgeler Komitesi Avrupa Birliği 

Antlaşması’yla kurulmuş olup, yerel ve bölgesel mercileri temsil eden 4 yıllık görev 

süresine sahip 222 asil ve 222 yedek üyeye sahiptir. İlk toplantısını 9-10 Mart 1994 

tarihinde gerçekleştiren komite çalışmalarını Lüksemburg’da yürütmektedir5. 

Türkiye, yaklaşık bir buçuk asırdır Avrupalı olmanın ve Avrupa ile bütünleşmenin 

çabası içerisindedir (Yatkın 2008). Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 

1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile 

başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 

tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir 

anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemektedir. Türkiye'nin, 

sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini 

başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli 

Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam etmekte olan süreçte 

Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır6.  

1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin aday ilan edilmesi ile birlikte Türkiye-AB 

ilişkileri “adaylık” çerçevesinde yürütülmeye başlamıştır. Bu kapsamda AB tarafı bir 

taraftan Türkiye için koşullar öne sürmüş, diğer taraftan da Türkiye’nin üye 

olabilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili strateji belgeleri hazırlamıştır. Bu strateji 

belgeleri içinde en önemli olanı, aday ülkelerin AB üyeliğine hazırlanmaları için aday 

ülkelere sağlanacak mali yardımın çerçevesini çizen Katılım Ortaklığı Belgesi’dir. Bu 

kapsamda AB komisyonu tarafından, diğer aday ülkeler için yapıldığı şekilde, 

Türkiye içinde  “Katılım Ortaklığı Belgesi” hazırlanmıştır. Söz konusu Katılım 

Ortaklığı Belgesi ise, 8 Mart 2001 tarihli AB Çevre Bakanları Konseyinde nitelikli oy 

çokluğu ile onaylanmıştır7. Türkiye tarafından hazırlanan ve Katılım Ortaklığı 

Belgesinde yer alan önceliklerin hayata geçirilmesi konusundaki program ve takvimi 

içeren, “Ulusal Program” 19 Mart 2001 tarihinde hükümet tarafından oylanarak 

AB’ye sunulmuştur.  

                                                            

5 (Çevrimiçi) http://www.metu.edu.tr, 7 Mayıs 2009 
6 (Çevrimiçi) http://www.abgs.gov.tr, 5 Mayıs 2009 
7 Yatkın 2008. 
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“Helsinki Zirvesi’nin ardından Türkiye-AB ilişkileri bakımından en önemli kilometre 

taşlarından bir tanesi 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan Kopenhag Zirvesi 

olmuştur. Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildiri’nde, Aralık 2004’de yapılacak AB Konseyi 

Zirvesi’nde, AB komisyonu tarafından hazırlanacak rapor ve öneriler temelinde, 

Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığında karar verilemesi halinde, 

katılım müzakerelerinin gecikmeksizin başlatılacağı öngörülmüştür. Konsey ayrıca, 

Komisyonun, 9 Ekim 2002 tarihli “Genişlemiş Birliğe Doğru” Strateji Belgesi’ndeki 

yaklaşımını belirleyerek Katılım Ortaklığı Belgesi’nin gözden geçirilmesini ve 

Türkiye’ye yönelik katılım öncesi mali yardımda önemli oranda bir artış sağlanmasını 

öngörmüştür. Bu doğrultuda, 26 Mart 2003 tarihinde AB Komisyonu, Türkiye 

tarafından Avrupa Birliği’ne katılım yolunda kaydedilen ilerlemelere ilişkin 

Komisyonun yıllık ilerleme raporunda belirlenen öncelikli faaliyet alanlarını, söz 

konusu önceliklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak mali araçlar ve bu yardımı 

kullanma koşullarını belirleyen Katılım Ortaklığı Belgesi’ni üye ülkelere sunmuştur. 

Türkiye’nin katılım yönündeki hazırlık çalışmalarında kısa ve orta vadede yerine 

getirmesi gereken öncelikleri belirleyen söz konusu belge, 15 Nisan 2003 tarihinde 

yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısındaki Türk tarafına sunulmuştur”8. 

Bu belgeye karşılık olarak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Koordinasyonu’nda 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı gözden 

geçirilmesi ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programı” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar”, 24 

Temmuz 2003 tarih ve 25178 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlamıştır.  

1959 yılından günümüze değin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin 
kronolojik özeti, ekte (Ek 1) sunulmuştur.   

 

 

                                                            

8 Yatkın 2008 
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1. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE BÖLGESEL KALKINMA 

1.1 Türkiye’de Yerel Yönetimler 

“Yerel yönetim”, Yönetim Biliminde “adem-i merkeziyet” (decentralization) olarak 

nitelenen bir kavramdır. Yönetim Biliminde adem-i merkeziyetin başlıca iki türü 

bulunmaktadır1; 

a. Yetki genişliği (göçerimi): Adem-i merkeziyet merkezdeki kuruluşların 

merkezden uzakta bulunan bir bölge, belli işlevleri yerine getirmelerine 

yetecek oranda yetkiyi, kendi organlarınca kullanmak üzere devretmeleri 

anlamına gelmektedir 

b. Yerel Yönetim: Adem-i merkeziyetçilik ise yasalar uyarınca oluşturulmuş 

yönetim organlarının, yine yasaların belirlediği ya da merkeze bırakılmış 

olanlardan başka işlevleri görebilmeleri için tüzel, siyasal ve akçal birtakım 

yetkilerle donatılmaları durumudur. 

Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan 

topluluk üyelerinin bir arada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç 

duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak 

için örgütlenebilen, karar organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da 

yürütme organları yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve 

personele sahip, merkezi yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu 

tüzel kişileri olarak belirtilmektedir2. 

 

Tüm dünyada merkezi yönetimle birlikte yerinden yönetim sistemi de devlet 

yönetiminin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır. Çünkü kamusal hizmetlerin 

yürütülmesi sırasında ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı amacıyla halka en 

yakın yönetim birimlerince yerine getirilmesi önemli bir ilkedir. Halkın günlük 

yaşamına ilişkin sosyal gereksinmelerinin karşılanmasında yerel ölçekteki 

örgütlenmelerin ulusal düzeydeki örgütlenmelerden daha işlevsel olduğu 

kuşkusuzdur. Daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı gereksinmelerin (güvenlik, 

kalkınma vb.) karşılanmasında ulusal ölçek daha rasyonel bir örgütlenme düzeyi 

olmakla birlikte, günlük yaşama dair gereksinmelerin (ulaşım, içme suyu, sağlıklı 
                                                            

1 (Çevrimiçi) http://denizsayin.gen.tr/genel/bizden_detay.php?kod=347&tipi=16&sube=0, 25 Haziran 
2009 
2 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
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barınma vb.) yerel örgütlenme yoluyla karşılanmaya çalışılması, insanlık tarihi 

boyunca süregelen bir güdüdür3. Tüm dünyada yerel yönetimler anayasa ile 

düzenlenmiş, demokratik ve özerk kuruluşlar olma özellikleri ile ülkelerin yönetim 

yapıları içerisinde oldukça önemli olan yerlerini korumakta, hatta her geçen gün bu 

konumlarını güçlendirmekte ve etkinliklerini artırmaktadırlar. Yerel yönetimlerin 

önemlerinin bu derece artması, genel olarak gerçek demokrasiye olan inanç ve 

özlemin artmasının sonucu olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

Günümüzde yerel yönetim birimlerinin kamusal mal ve hizmet talebinin miktar ve 

standart olarak eşitsiz coğrafi dağılışı nedeniyle kamusal hizmet sunumunda daha 

büyük önem kazandığı düşünülmektedir4. Ayrıca mahalli ihtiyaç ve tercihlerdeki 

coğrafi farklılıklara, merkezi idareye göre daha kolay uyum sağlayabilecekleri ve 

gerçek ihtiyaç ve taleplere daha duyarlı, hizmete dair kararları uygulamada daha 

hızlı olabilecekleri; vatandaşa yakınlıkları sayesinde sıkılaşan kamuoyu denetiminin 

kırtasiyecilik ve hiyerarşik denetimin yol açabileceği kaynak ve zaman israfının 

engelleneceği savunulmaktadır5. 

Yerel yönetimler;  

• Yerel yönetimlerin yöre halkının içinden seçilen seçilmiş organları bölgenin 

önceliklerini bilmeleri ve  

• Merkezi yönetimin yükünü hafifletmeleri 

açısından da çok önemlidirler.  

 

Yerel yönetimler, merkezi yönetime göre dinamik ve girişimci bir yapıya sahiptir. 

Diğer yandan yerel yönetimler hemşerilik duygularının ve demokratik değerlerin 

gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Son olarak, ise aşırı merkezileşmenin ortaya 

çıkardığı sorunların giderilmesinde yerel yönetimlerin önemi büyüktür ve bu açıdan 

yerel yönetimlerin, merkezi yönetime aykırı değil aksine merkezi yönetimi 

destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir6. 

 

                                                            

3 Berk, A. 2003. “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri” Sayıştay Dergisi, no. 49, 
April-June. 
4 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
5 Kösecik, M. 2004. Avrupa Birliği Entegrasyonu ve Ulusal Kamu Yönetimleri, ed: ACAR, Muhittin, 
ÖZGÜR; Hüseyin, Çağdaş Kamu Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 
6 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
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1.1.1 Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı ve Anayasal İlkeler 
 

1982 Anayasasının 123. maddesine göre idarenin kuruluş ve görevleri merkezden 

yönetim ve yerinden yönetim ilkelerine dayanmaktadır. İdare kuruluş ve görevleri ile 

bir bütündür ve kanunla düzenlenmektedir. Genel ve yerel nitelikteki kamu 

hizmetlerinin kararlaştırılması, planlanması ve halka sunulması, bunlara ilişkin örgüt, 

bölgesel yapı ve yönetim esaslarının karakteristiği açılarından bakıldığında 

ülkemizde yerel yönetimler, merkezi yönetimin bir tür idari-icracı temsilcileri, 

uzantıları ya da belli ölçüde taşra teşkilatının unsurları biçimindedir. Yerel 

yönetimler, merkezi idare tarafından belirlenen yerel nitelikteki kamu hizmetlerini 

yine ağırlıklı olarak devletin denetiminde bulunan gelirler ile sunmaya çalışan, 

hizmetlerin kararlaştırılması ve yürütülmesi konusunda neredeyse söz hakkı 

bulunmayan birimlerdir. Yerel yönetimler kendilerine verilen icracı rol gereği merkezi 

yönetimin ağır vesayet denetimine de tabi bulunmaktadırlar. Bu genel yapı, yerel 

yönetimlerin ortaya çıktığı Tanzimat döneminden yirminci yüzyılın son çeyreğindeki 

yerel yönetimleri güçlendirme çabalarına kadar devam etmiştir7. 

 

Yerel yönetimler ilgili anayasal esaslar, 1982 Anayasasının 127. Maddesinde 

(mahalli idareler) 1982 Anayasasının “mahalli idareler” başlıklı 127. Maddesinde 

belirlenmiş olup, özetle; 

 

• Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının ortak mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişileridir, 

• Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 

uygun olarak kanunla düzenlenir, 

• Mahalli  idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır, 

• Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 

itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. 

Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya 

                                                            

7 Kosecik, M.,  Sagbas, I. 2004. Public attitudes to local government in Turkey: research on 
knowledge, satisfaction and complaints, Local Government Studies, 30(3), 360–383. 
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kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, 

İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir, 

• Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari 

vesayet yetkisine sahiptir, 

• Mahalli idareler belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi 

aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilirler, 

• Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır8. 

 

“Türkiye’de yerel yönetim sistemi il, kent, köy ve bu üç birim arasında işlevsel 

ortaklıklar anlamına gelen birliklerden oluşur. Birinci kademede, kentlerin yönetim 

birimi olan belediyeler ile kırsal yerleşmelerin yönetim birimi olan köy muhtarlıkları 

vardır. İkinci kademede il temelinde il özel idaresi yer alır. Yerel yönetim birlikleri, bu 

üç yerel yönetim türü arasında bir ya da birkaç amaçla kurulmuş olan yapılardır”9. 

Belediye sistemine 1984 yılında büyükşehir belediyesi modeli eklenmiştir10 (DPT  

2000). 

 

1.1.2 İl özel idareleri 
 

İl özel idaresi ilk olarak 1864 yılında uygulamaya konulan “Teşkilat-ı Vilayet 

Nizamnamesi” kamu yönetimi alanına dahil olmuştur. Söz konusu Nizamname ile İl 

Genel Meclisi oluşturularak bayındırlık, tarım ve ekonomi alanlarında görüş ve 

düşüncelerin belirlenmesine dair haklar bazı haklar tanınmıştır. 1871 yılında ilan 

edilen İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile İl Genel Meclisi’nin görev ve 

yetkilerinde artış sağlanmıştır (Toprak 2001). İl özel idareleri diğer yerel yönetim 

                                                            

8 Şentürk, H. 2009. Belediyeler İçin Avrupa Birliği Rehberi. Plato Danışmanlık, Belediye Yönetim 
Dizisi. İstanbul, 40 s. (Çevrimiçi), http://www.platodanismanlik.com/v2/, 30 Mayıs 2009. 

9 Çağla, H., İnam, Ş.,2009. Yerel Yönetimler Öncülüğünde Yapılan Kentsel Yenileme Proje 
Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara (Çevrimiçi)  
http://pdfserve.informaworld.com/206619_758064766_749207498.pdf, 30 Eylül 2009. 
10 Anonymus. 2000. Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Ankara 
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kuruluşlarından farklı olarak hem kentsel hem de kırsal bölgelere hizmet sunmakla 

görevli ve yetkilidir. Görev alanı da il sınırlarını kapsamaktadır11. 

 

Mevcut yapıdaki durumlarıyla il özel idareleri, bir kurumun “özerk” olarak 

nitelendirilebilmesi için gerekli tüm özellik ve mekanizmalardan yoksun zayıf 

kurumlardır. Dolayısıyla, merkezi yönetim tarafından adeta yok sayılan, özerklikleri 

tartışılan, görevleri elinden alınan ve mali imkansızlıklar içinde kıvranan il özel 

idarelerinin, dünya genelinde yaşanan “yerelleşme” eğilimleri ve “adem-i 

merkeziyetçi anlayış” bağlamında yeniden yapılandırılması ve daha etkin, verimli, 

özerk, katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir,  

 

Bu amaçla hazırlanan 5197 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” 24.6.2004 tarihinde 

Mecliste kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanına gönderilmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı 

tarafından 5197 sayılı Kanunun 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 25, 35, 45, 47, 52. ve 

geçici 1. maddeleri veto edilerek tekrar görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. 

Bunun üzerine tekrar görüşülen Yasa, bazı değişikliklerle 22.2.2005 tarihinde 

Mecliste kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının da onaylaması üzerine 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu olarak yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununa göre, il özel idarelerinin vali, il genel meclisi ve il encümeni olmak 

üzere üç organı vardır. İl genel meclisi, il encümeni karar oranları iken, vali yürütme 

organı olarak düşünülmüştür. Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Vali, İl Özel İdare Kanunu ve diğer kanunlarla il özel idaresine verilen 

görevleri, il genel meclisi ve il encümeni kararlarını özel idare örgütü eliyle görür12. 

 

İl genel meclisi, genel secimle nüfus esasına göre ilçelerden 5 yıl sure ile seçilen 

üyelerden oluşur. Temel fonksiyonu il özel idaresinin genel karar organı olmasıdır. 

Her ayın ilk haftası toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe 

toplantısı en çok 20 gün, diğer toplantılar en çok 5 gündür. Meclis başkanı, il genel 

meclisi tarafından ve kendi içinden seçilir. İl genel meclisi, stratejik plan ile yatırım ve 

çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelin performans 

ölçütlerini hazırlar ayrıca il encümenini seçer. İl encümeni kanun ile kendine verilen 

özel idareye ait görevleri yerine getiren hem karar hem de danışma organıdır. İl 

                                                            

11 Şentürk 2009 
12 Şentürk 2009 
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encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir 

yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere 

valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin olmadığı 

durumlarda başkan genel sekreterdir13. 

 

İl özel idarelerinin görevleri, il ve belediye sınırları dikkate alınarak belirtilmiştir. Buna 

göre il özel idareleri “mahalli müşterek ihtiyaçlardan”; 

• Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, il cevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, 

toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, 

yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta 

öğretim kurumlarının arsa temini, binaların, yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, 

• İmar, yol, su kanalizasyon, katı atık, cevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, 

turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve 

bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yerine getirecektir14. 

 

Yasal düzenleme incelendiğinde başta stratejik planlama, stratejik yönetim, 

performans değerlendirme ve norm kadro uygulamaları olmak üzere çeşitli 

alanlarında yeni düzenlemeler getirdiği görülmektedir.  

 
1.1.3 Belediyeler 
 
İlk belediye 1855 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İstanbul Şehremaneti olarak 

kurulan belediyenin başında, hükümet tarafından atanmış bir şehremini bulunmakta 

idi. Osmanlı zamanında diğer şehirlerde belediye kurma çalışmaları, daha sonraki 

yıllara rastlamaktadır. Bu çerçevede, 1868’de çıkarılan bir talimatla İstanbul dışında 

da belediye örgütü kurulmasının hukuksal altyapısı hazırlanmıştır. Böylece, vilayet, 

sancak ve kaza merkezlerinde de birer belediye kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak 

belediyeler asıl gelişmelerini Cumhuriyet dönemindeki gelişmelere borçludur15 16. . 

                                                            

13 (Çevrimiçi) http://www.basbakanlik.gov.tr , 8 Ağustos 2009 
14 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
15 Ulusoy, A., Akdemir, T. 2002. Yerel Yönetimler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

16 Şentürk 2009 
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1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı “Belediye Kanunu” önemli bir dönüm noktasıdır. 

Bu kanun ile koy dışında kalan tüm yerleşim birimleri kanun kapsamına alınmıştır. 

1580 ile belediyelerin işleyiş, örgütlenme ve fonksiyonlarına ilişkin önemli 

düzenlemeler yapılmıştır17. Ancak mevzuatta yapılan değişikliklerle 1580 sayılı 

Kanunun belediyelere verdiği çok sayıda görev merkezi idare tarafından yapılır hale 

gelmiştir. İç göçler sebebiyle hızla artan kentleşme kontrol edilememiş, gelirler 

bakımından merkezi idareye bağımlılık sürekli artmıştır. Merkeziyetçi anlayışın 

toplumun tüm bireylerine hakim olması, belediyelerin fiiliyatta belediye başkanlarının 

hakim olduğu birimler haline gelmesine neden olmuştur. Meclis ve üyelerinin 

çoğunluğu memur olan encümen ise demokratik müzakere ve karar oluşturma 

organları niteliğine kavuşamamıştır18. 

 

Ülkemizde son olrak yapılan yasal düzenlemelerle belediyelerin yeniden 

yapılandırılması girişimi, 5393 sayılı Belediye Kanunuyla yasal bir çerçeve 

kazanmıştır19. 5393 sayılı Kanuna bağlı olan belediyelerin üç ayrı yasal organı 

bulunmaktadır. Bunlar; 

• Belediye meclisi,  

• Belediye encümeni ve  

• Belediye başkanıdır. 

 

Belediye meclisi, belediyenin genel karar organıdır. Belde halkı tarafından nispi 

temsil sistemine göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye meclisi stratejik plan ile 

yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerini ve personelini performans 

ölçütlerini görüşür ve karara bağlar; bütçe ve kesin hesabı kabul eder, imar 

planlarını görüşür ve onaylar, il cevre düzeni planını kabul eder. Belediye meclisi 

kendisine verilen bu görevleri yerine getirirken ihtisas komisyonlarından da 

yararlanabilmektedir. Belediye encümeni, belediyenin ikinci müzakere, karar ve aynı 

zamanda danışma organı niteliğindedir. Belediye encümeninin biri seçilmiş diğeri 

atanmış olmak üzere iki tür üyesi vardır. Belediye encümeninin oluşumunda il 

                                                            

17 Gözlükaya, T. 2007. Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri, 
(Pamukkale Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 

18 Ulusoy ve Akdemir 2002 
19 Memişoglu, D. Eser, H.B. 2009. 5393 Sayılı Yasa Kapsamında Belediye Meclislerinin Konumu 
(Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=628, 2 Ekim 2009. 
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belediyeleri ve nüfusu 100.000’i gecen belediyeler arasında bir ayrım vardır. 

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, il belediyelerinde ve nüfusu 

100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği dört üye ile biri mali hizmetler birim amiri 

olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört 

üyeden oluşmaktadır. Nüfusu 100.000’den az olan ve il merkezi olmayan 

belediyelerde ise, belediye encümeni, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri 

olmak üzere, belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç 

üyeden oluşmaktadır. Belediye encümeninin stratejik plan ve yıllık çalışma programı 

ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine bildirmek, kamulaştırma kararı 

almak görevlerinden bazılarıdır. Belediye encümenin kararları kural olarak idari 

vesayet denetimine tabi olmayıp, alınmakla yürürlüğe giren kesin ve uygulanabilir 

nitelikte kararlardır20. 

 

Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Seçmenlerce çoğunluk esasına göre tek dereceli olarak beş yıl için seçilir. Belediye 

başkanı, izin ve hastalık nedeniyle ya da görevli olarak görevden ayrılması 

durumunda bu sure içerisinde vekalet etmek üzere belediye meclis üyeleri 

arasından birini başkanvekili olarak görevlendirebilir. Belediye başkanının belediye 

örgütünün en üst amiri olarak belediye örgütünü sevk ve idare etmek, belediyenin 

hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plan uygun olarak yönetmek, 

belediye yönetiminin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak 

bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak ve 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak gibi 

görevleri vardır21.  

 
5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye 

idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. 

                                                            

20 Şentürk 2009. 
21 (Çevrimiçi) http://www.yerelnet.org, 15 Eylül 2009. 
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Kanunun 14 üncü maddesinde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlığı altında 

şu hüküm yer almaktadır22:  

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 

kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 

yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 

ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.  

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının 

inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 

malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 

müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.  

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir.  

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır.  

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  

                                                            

22 (Çevrimiçi) http://www.rega.gov.tr, 15 Eylül 2009. 
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Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır”. 

Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye 

Kanununun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin 

yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir kriterdir.  

Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası 

bağlamında Türk belediye sistemi, beldeden büyükşehire kadar nüfus ve sahip 

bulundukları imkanlar bakımından önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dahilinde 

olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapar. 16 

Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise; hem 5216 

sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.  

Belediye Kanununun 15 inci maddesi “ Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlığını 

taşımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme şöyledir:  

“a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek.  

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel 

hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 

atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 

işlettirmek.  
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f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 

işlettirmek.  

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesis etmek.  

i) Borç almak, bağış kabul etmek.  

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek.  

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde 

geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.  

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.  
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p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek.  

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 

yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.  

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 

ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 

veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.  

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, 

sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 

doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar 

geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 

yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 

projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 

kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.  

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 

hakkında da uygulanır.  

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 

resim ve harç gelirleri haczedilemez”.  
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Belediye Kanununun bu maddesiyle ilgili olarak bazı açıklamaların yapılması 

Kanunun diğer mevzuatla ve son düzenlemelerle ilişkisini tespit etmek ve 

uygulamaya ilişkin açılımlar ortaya koymak bakımından önemlidir.  

Çizelge 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin Görev Alanları23  

14. Madde  

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  

14/1-(a)  14/1-(b)  

Belediyenin Temel Görev Alanları  Belediyenin İsteğe Bağlı Görev Alanları  

—Kentsel alt yapı  

—Coğrafî ve kent bilgi sistemleri  

—Çevre ve çevre sağlığı,  

—Temizlik ve katı atık;  

—Zabıta,  

— İtfaiye,  

—Acil yardım, kurtarma ve ambulans;  

—Şehir içi trafik  

—Defin ve mezarlıklar;  

—Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar- 

—Konut;  

—Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,  

—Gençlik ve spor;  

—Sosyal hizmet ve yardım,  

—Nikâh,  

—Meslek ve beceri kazandırma;  

—Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi  

—Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri 

açma (Büyükşehir belediyeleri ve  

nüfusu 50.000’i geçen belediyeler)  

— Okul öncesi eğitim kurumları açmak  

—Okul binalarının inşaatı, bakım ve 

onarımı,  

her türlü araç, gereç ve malzeme  

ihtiyaçlarının karşılanması;  

—Sağlık tesisi açma ve işletme;  

—Kültür ve tabiat varlıklarının 

korunması,  

bakımı, onarımı ve yeniden inşası  

—Öğrencilere ve amatör spor 

kulüplerine  

destek  

—Amatör spor karşılaşmaları 

düzenlemek  

—Başarılı sporculara ödül vermek  

—Gıda Bankacılığı yapmak  

 

 

 

                                                            

23 Erencin, A. 2006.  Belediye Görevleri Üzerine Bir İnceleme, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 15, Sayı 
1, s 23 
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1.1.4 Büyükşehir belediyeleri 
 

İngilizce karşılığı metropol olan kavram dilimizde “büyükşehir” ve “anakent” 

terimleriyle ifade edilmektedir. 1982 Anayasası’nın da sağlamış olduğu temelle 1984 

yılında 3030 sayılı Yasayla, belediye hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, 

düzenli kentleşmenin gerçekleştirilmesi ve yerel halkın hizmetlere daha etkin katılımı 

amacıyla Büyükşehir belediye sistemi kurulmuştur. Türkiye’de ilk büyükşehir 

belediyeleri, 1984 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kurulmuş, bu illere 

3306 sayılı yasayla Adana, 3391 sayılı kanunla Bursa, 3398 sayılı Yasayla 

Gaziantep ve 3399 sayılı yasayla Konya ili eklenmiştir. Bugün Türkiye’nin yerel 

yönetim sisteminde 16 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır24 (Aydınlı 2003). 

 

Büyükşehir belediyelerinde diğer belediyelerin yapılarında olduğu gibi  büyükşehir 

belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye 

başkanından oluşan üçlü bir yapı bulunmaktadır. Meclis, büyükşehir belediyesinin 

karar organıdır. Üyeleri büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan ilce ve alt 

kademe belediyesinde oturanlar tarafından doğrudan seçilmekte olup görev suresi 5 

yıldır. İlçe belediye başkanları doğal üye sıfatıyla temsil edilmekte olup büyükşehir 

belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin de başkanıdır. 5393 sayılı Kanunun 

belediye meclisleri ile ilgili hükümleri, büyükşehir belediye meclisleri içinde geçerlidir. 

Büyükşehir belediye encümeni kısmen karar, kısmen ise yürütme organı niteliği 

taşır. Encümen, büyükşehir belediye meclisinin her yılın ilk toplantısında kendi 

üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri 

mali hizmetler birim amiri olmak üzere büyükşehir belediye başkanının birim amirleri 

arasından her yıl seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı 

encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye başkanı, 

büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir ve büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir 

belediye başkanı, belediye başkanına verilen kanuni görevler yanında ilce ve ilk 

kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberliği 

sağlamakla da görevli ve yetkilidir. 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin 

görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Kanunla, 3030 sayılı Kanunda 

sayılan yetki ve görevlere ilave olarak; 
                                                            

24 Gözlükaya 2007 
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• Nazım imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde uygulama 

imar planı ve parselasyon planlarını yapmayan ilce ve ilk kademe belediyelerinin 

yerine bu planları yapmak veya yaptırmak,  

• Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerle ilgili her turlu 

imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 

• Coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmak, 

• Sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için binalar yapmak ve bu hizmetlerle ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını onarmak ve malzeme desteği sağlamak, 

• Kültür ve tabiat varlıklarını korumak, bakım ve onarımını yapmak, onarımı 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden yapmak, 

• Özel hal ve mezbaha açılmasına izin vermek, 

• Merkezi ısıtma sistemleri kurmak 

gibi yeni görev ve yetkiler de büyükşehir belediyelerine verilmiştir25. Planlama 

yetkileri başta olmak üzere, ilce ve ilk kademe belediyeleri tarafından yerine getirilen 

pek çok yetki, büyükşehir belediyesine devredilmiştir26. 

 

1.2 Bölgesel Kalkınma 
Bölge, yan yana gelmiş yerel birimlerin mekansal ve yaşamsal bütünlüğü ile oluşan, 

ulus devlet dışına kapalı, ulus devletin denetiminde sınırları çizilmiş bir birimdir. 

Bölge uluslararası hukukta ve Avrupa Birliği’ndeki, aynı çıkarlara sahip, coğrafi, 

siyasal ve ekonomik ilişki içinde olan uluslar topluluğunu anlatmaktadır. Bölgesellik 

kavramı kullanım alanına göre değişebilecek olması yapılan farklı tanımlamalardan 

anlaşılmaktadır. AB'inde bölge kavramı daha çok ekonomik boyutuyla ele alınmakta 

ve bu çalışmada bizi de ilgilendiren yönü bu olacaktır. AB'de planlama bağlamında 

bölgeler kent, metropol ve kırsal alan gibi bölgelere ayrılırken, diğer bir kısmı da 

ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan farklılıklar göstermektedir27. 

 

Türkiye'de daha çok merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi çerçevesinde ele alınan 

"bölge"; birkaç ilin kümelendirilmesi ile oluşturulan, ilden daha geniş ölçekli bir 

coğrafi alanı ifade etmektedir. 1950'li yıllarda ekonomideki liberalleşme hareketiyle 

                                                            

25 (Çevrimiçi) http://www.yerelnet.org, 18 Eylül 2009 
26 Şentürk 2009 
27 Şentürk 2009 
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başlayan kalkınma çabalarıyla beraber bölgesel kalkınma kavramı da önem 

kazanmıştır. Bölgesel kalkınma politikasında öne çıkan etkenler sürekli olarak cari 

şartlarına göre değişmiş ve ekonomide yaşanan krizler ve yeni olgularla beraber 

bölgesel gelişmenin dinamiklerinde değişimlere neden olmuştur28 

(www.platodanismanlik.com). Yeni bölgecilik anlayışının, geleneksel bölgecilik 

anlayışından farklılaşmasına bağlı olarak aralarındaki farklılıklar aşağıdaki çizelgede 

görülmektedir. 

 

Çizelge 2. Yeni ve Geleneksel Bölgecilik Farklılaşması29 (Özmen 2004) 

Yeni Bölgecilik  Geleneksel Bölgecilik  

Yönetişim  

Süreç  

Açık  

Işbirliği  

Güven  

Yetkilendirme  

Yönetim  

Yapı  

Kapalı  

Eşgüdüm  

Hesap verme  

Otorite  

 

‘Bölgesel Kalkınma’ kavramına tanımsal düzeyde bakarsak; bu kavrama yüklenilen 

anlam, bölge tanımına bağlı olarak önemli ölçüde farklılaşabilir. Bölgeler arası 

gelişme düzeyi farkı dünyada kıtalar arası, ülkeler arası, aynı ülkede bölgeler-yöreler 

ve bir kentin semtleri arasında açığa çıkabilir. Örneğin; eğer planlamada ekonomik 

öncelikler ön plana alınırsa polarize bölge, çevresel ve ekonomik kriterler dikkate 

alınır ise bir havza ya da coğrafi bir bölge, kültürel-tarihi kriterler esas alındığında ise 

siyasal bir bölge ile bölge tanımı ve alanı belirlenmelidir. Bölge tanımı geniş tutulur 

ise kalkınma çabasının hedefi kalkınma bölgeleri, dar tutulur ise büyüme noktaları 

olacaktır. Neticede her hangi bir yörenin kalkınma çabasında bölge tanımının nasıl 

yapılacağının büyük önemi vardır. Bölgesel planlama ise bir bölgenin ekonomik, 

sosyal ve fiziki yönden koordine edilmesi demektir. Bir mekanın en rasyonel biçimde 

düzenlenmesi ve bu düzenin gerektiği şekilde donatılmasıdır. Bunun içinde devletin 

                                                            

28 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
29 Özmen, F. 2004. "Yeni Bölgecilik Anlayışları Ve Kalkınma Ajansları", Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi,Süleyman Demirel Ünv., Sosyal Bilimler Ens. , Isparta, 2004, s.43. 
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elinde bulunan sulama ve enerji kaynakları, ulaşım, krediler, konut yatırımları, 

organize sanayi tevsikleri gibi tüm araçlardan yararlanma olanaklarını en iyi şekilde 

kullanma amacını güder. Bölge planlamasının ana teması bölgeler arası 

dengesizliklerin giderilmesidir. Planlama yalnızca bir mekanın koordinasyonu değil, 

karşılaşılan yada ileride ortaya çıkabilecek problemlere çözüm yolları getirmek için 

bilimsel bir araştırma tekniği ile varılan sonuçların değerlendirilmesi ve uygulama 

olanaklarının önerilmesidir. Bölge planlamasının değişik yöntemleri vardır. Bunların 

birincisi, “gözleme dayanan yöntemlerdir”. Veri ve bulguların istatistiki tasnifi ile 

uygulanması olanaklı hale gelir. İkincisi “matematiksel yöntemler” olup polarize 

bölgelerin hareketlilik sınırını açıklayan ve çekim kanununa dayanan yöntemlerdir.  

Bu yöntem genellikle bölgeye ilişkin değişik göstergelerin bir arada değerlendirildiği 

matris cebirini kullanır. Bölge planlamanın başarısında ulusal planlama ön koşuldur. 

Zira bölge planları arasında eşgüdüm ve dengeyi sağlar. Öte yandan bölge 

planlamada alt bölge planlamasının yapılması da aynı derecede önemlidir. Alt 

sınıflandırma genelde; gelişmiş bölgeler, az gelişmiş bölgeler, büyümenin baskısı 

altında olan bölgeler, acil müdahale bölgeleri, risk bölgeleri, hassas bölgeler ve özel 

statülü bölgeler seklinde yapılmaktadır. Son olarak, ulusal ve bölgesel planlamanın 

önemini giderek yitirdiği son çeyrek yüzyılda, bu anlayışın yarattığı sakıncaların 

gözlenmesi, yeniden planlama kavramını gündeme getirdiğini vurgulamakta yarar 

vardır. Ayrıca neo-liberal politikaların yaygın uygulama alanı bulduğu günümüzde 

gelişmiş liberal ekonomilerde bile planlama kavramı tekrar tartışılmaya 

başlanmıştır30. 

 

Avrupa Birliği (AB) farklı kültür, dil, tarih ve geleneklere sahip ülkelerden oluşan 

heterojen bir topluluktur. Bu sebepten dolayı birliğe üye ülkeler arasında hem sosyal 

hem de ekonomik farklıklar olduğu gibi, üye ülkelerin kendi bölgeleri arasında da çok 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Topluluk kapsamında, üye ülkeler arasındaki 

gelişme farklılıkların genel farklılıklar, üye ülkelerin kendi içindeki farklıklar da 

bölgesel farklıklar olarak tanımlanmaktadır. AB bünyesinde bölgeler arası farklılıkları 

gidermek her ülkenin kendi sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu amaçla AB üyesi her 

ülke, alt yapı yatırımlarını kapsayan ve istihdam yaratıcı yatırımları içeren kendine 
                                                            

30 Arslan, K. 2005. Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel 
Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajanları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7); 
275-294.   
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özgü bir bölgesel politika geliştirmiştir. Ülkeler kendi uyguladıkları politikalarda 

merkezi idaredeki siyasi erkin taraflı etkinliğinden dolayı fazla başarılı olamadıkları 

için birlik düzeyinde genel politikaların oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Bu 

sebepten dolayı AB'nin farklı bölgelerinin kalkınma düzeyleri arasındaki açığın 

daraltılması için bölgesel düzeyde uygulanacak projelere yüklü miktarda mali yardım 

sağlamaktadır31.  

 

AB Bölgesel Politikası temel olarak ekonomik ve sosyal alanda daha uyumlu bir 

bütünlesmeyi saglamayı ve bölgeler arası farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. 

Avrupa Birligi Komisyonu Bölgesel Politika kapsamında üç ana hedef belirlemiştir32; 

 

Hedef 1: Kalkınmada geri kalmıs bölgelerdeki yapısal uyumu ve gelişmeyi teşvik 

etmek: Hedef 1 bölgeleri saglanan destekler açısından en cazip bölgelerdir. 2000-

2006 döneminde Hedef 1 kapsamında yardıma hak kazanan bölgelerin listesi, AB 

Komisyonu tarafından kişi başına GSYİH’sı AB ortalamasının %75’inden daha az 

olma ölçütüne göre hazırlanmaktadır. Ayrıca AB’nin en uzak bölgeleri de (örneğin 

Fransa’nın deniz aşırı bölgeleri) Hedef 1 kapsamında yer almaktadır. Bunun yanı 

sıra nüfus yoğunluğunun oldukça düsük oldugu bölgeler de bu hedef kapsamına 

girmektedir. Az gelişmiş bölgeler, daha az nüfus içermekle birlikte, yapısal 

yardımların büyük kısmını bu bölgeler almaktadır. Hedef 1 kapsamında, Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Tarımsal 

Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) ile Balıkçılık Yönlendirme Mail Aracı 

(FIFG)’den yararlanılmaktadır.   

 

Hedef 2: Ekonomik ve sosyal dönüşüm içerisinde olan bölgelerin desteklenerek 

karşılaşılan yapısal güçlüklerin giderilmesi: Hedef 2, yapısal sıkıntılar yasayan 

sanayi ve kırsal alanlar, şehirler ve balıkçılık sanayine ait dört ana bölgeyi 

içermektedir. Buna göre:  Sanayi bölgelerinde Topluluk ortalamasının üzerinde bir 

issizlik oranı, Topluluk ortalamasının üzerinde bir sanayi istihdam oranı ve sınai 

istihdam oranında düşüş; 

• Kırsal kesimde ise düşük nüfus veya tarım sektöründe yüksek işgücünün 

istihdamı, issizlik veya yüksek oranda kırsal kesimden göç eğilimi; 

                                                            

31 Şentürk 2009 
32 (Çevrimiçi) http://www.deltur.cec.eu.int,  27 Ağustos 2009 
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• Şehirlerde yüksek düzeyde uzun süreli bir issizlik oranı, yüksek düzeyde fakirlik, 

çevre sorunları, suç oranının yüksekliği ve düşük eğitim düzeyi; 

• Balıkçılığa dayalı bölgelerde ise söz konusu sektörde istihdam oranında düşüş gibi 

kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. Bu hedef kapsamına girecek alanların 

nüfusunun toplam AB nüfusunun %18’ini asmaması koşulu bulunmaktadır. 

Komisyon, sınai ve kırsal kesimdeki nüfusu ve issizlik oranını ve Hedef 1 dışında 

kalan bölgelerdeki uzun süreli issizlik oranlarını göz önünde bulundurarak böyle bir 

tavan getirmiştir. Üye ülkeler söz konusu kriterlere uygun bölgelerini kendileri 

belirleyip Komisyon’a sunarlar. Komisyon, üye devletlere danışarak, Hedef 2 

kaynaklarından yararlanacak bölgelere ilişkin kesin bir liste hazırlar. Liste, 7 yıl için 

hazırlanmakta olup, bu süre içinde herhangi bir nedenle kriz yasayan bölgeleri de 

içerecek şekilde listeye ilaveler yapılabilir. Bu yöndeki düzenlemelerin öngörülen 

nüfus tavanını asmaması gerekmektedir. 

 

Hedef 3: Öğretim, eğitim ve istihdam politikaları ile sistemlerinin modernizasyonu ve 

uyumlaştırılmasını desteklemek: Hedef 3 altındaki ilke AB genelinde Hedef 1 

bölgeleri dışındaki tüm bölgelerin desteklenmesini öngörmektedir. Esas olarak insan 

kaynaklarının geliştirilmesi için bir referans çerçevesi oluşturulmakta ve işsizlikle 

aktif mücadele; sosyal katılım ve kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara sahip olmasının 

teşviki; yasam boyu öğretim ve eğitim sistemleri sayesinde istihdam imkanını 

güçlendirmek ve ekonomik ve sosyal değişikliklere uyum kabiliyeti gibi unsurları 

içermektedir. Bu üç hedefin parçası olmamakla birlikte, bölgelerin yardıma ehilligi 

için tanımlayıcı bir diğer çerçeveyi de Uyum Politikası oluşturmaktadır. Bu politika 

AB’nin en az gelişmiş ülkelerine (on yeni üye ülke, İspanya, Portekiz ve Yunanistan) 

yöneliktir. Uyum Fonu, söz konusu ülkelere Ekonomik ve Parasal Birliğin gereklerini 

yerine getirebilmeleri için destek sağlamaktadır. Esas olarak çevre ve ulaştırma ile 

ilgili konuları içermektedir.  

 

Türkiye’de idari yapılanmada bölge esası bulunmamakla beraber bölge kavramı, 

ülkenin topografya ve iklim koşulları esasına göre geliştirilmiş ve ülke 7 coğrafi 

bölgeye ayrılmıştır. AB’de ise bölge tanımlaması kişi basına GSYİH, nüfus 

büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu gibi istatistiki kriterlere dayanılarak yapılmaktadır. 

Türkiye’nin katılım öncesi süreçte AB Bölgesel Politikası’na uyum sağlamak ve 

AB’nin bölgesel kalkınmaya sağladığı mali destekten yararlanabilmek için her aday 



 26

ülke gibi AB kriterlerine uygun olarak bölgeleri belirlemesi gerekmektedir. AB 

Bölgesel Politikası ve bu politika kapsamındaki mali desteğin ve yapısal araçların 

Türkiye’ye de sağlanabilmesi için Birlik, Türkiye’nin yapması gereken çalışmaları ve 

bölgesel farklılıkları azaltabilmek için koyduğu hedefleri Katılım Ortaklığı 

Belgelerinde belirtmektedir. Bu alanda kaydedilen asama ise İlerleme Raporları’nda 

değerlendirilmektedir. Katılım Ortaklığı Belgesi’nin (2003) Bölgesel Politika ve 

yapısal araçların eşgüdümü ile ilgili bölümünde öngörülen çalışmalar; 

• Bir Ulusal Kalkınma Planı aracılığıyla bölgesel farklılıkların azaltılmasını 

amaçlayan bir ekonomik ve sosyal uyum için ulusal politika ve NUTS II seviyesinde 

bölgesel kalkınma planlarının oluşturulmasına başlanması, 

• Bu baslık altındaki müktesebatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin 

kabul edilmesi, 

• Bu alanlarda kamu yatırımı için öncelik kriterlerini belirleyen çok yıllık 

bütçelendirme kurallarının oluşturulması, 

• Bölgesel kalkınmanın yönetimi için idari yapının güçlendirilmesidir. 

Türkiye’nin adaylığının teyit edildiği günden bu yana Türkiye’de Bölgesel Politika 

kapsamındaki uyum çalışmalarında sınırlı da olsa bazı aşamalar kaydedilmiştir. 

Bölgesel sınıflandırma sistemi olan NUTS’a uyumlu bir sistem yürürlüğe 

koyulmuştur. Ulusal Program (2003), Bölgesel Politika ve bölgesel farklılıkların 

azaltılması için uygulanacak programları ve halihazırda yapılan çalışmaları da 

kapsamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin taslak Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006) 

Aralık 2003’de onaylanmış ve AB Komisyonu’na sunulmuştur. Bölgesel kalkınmanın 

güçlendirilmesi için kalkınmada öncelikli yörelerde önemli ölçüde kamu yatırımı 

yapılarak altyapı farklılıklarının azaltılması, yasam koşullarının iyileştirilmesi için 

uygun bir çevrenin yaratılması, özel sektör yatırımlarının ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kalkınma stratejisi çalışmaları, 2004-2006 yıllarını 

kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığı bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Gözetim ve 

değerlendirmeyle ilgili olarak, Nisan 2004’de, Devlet Planlama Teşkilatı’nda yeni bir 

şube kurulmuştur. Her bir NUTS II bölgesinde, bir bölgesel istatistik ofisinin 

kurulması basta olmak üzere, bölgesel istatistik elde edilmesinde önemli gelişmeler 

olmuştur. Geçici NUTS sınıflandırması temel alınarak, Türkiye, bölgesel veriler için 

bir veritabanı oluşturmaya başlamıştır33.  

                                                            

33 (Çevrimiçi) http://www.ikv.org.tr , 28 Ağustos 2009 
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2. AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU YÖNETİMİ 

Avrupa Birliği kurucu ülkelerinin kamu yapıları önemli oranda benzerlikler gösterdiği 

için, ortak bir kamu yönetim modeli oluşturulması yönünde önceleri bir çaba sarf 

edilmemiştir. Ortak bir model oluşturulması yerine, kamu kurumlarında uygulanması 

gereken temel prensipler oluşturulması tercih edilmiştir1. 

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin idari yapılanmaları incelendiğinde Fransa gibi 

merkeziyetçi yapıların yanı sıra Almanya gibi federatif yapıların hakim olduğu 

ülkelerin de var oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nde ortak bir 

kamu yapılanma modeli bulunmamaktadır. Hatta Avrupa Birliği üyesi ülkeler genelde 

yerelleşmenin önemi ve gereğini kabul etmişlerse de yerelleşme uygulamaları da 

farklılıklar göstermektedir. İspanya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde bölgesel 

yönetimler yerel anlamda öne çıkarken, Danimarka, Finlandiya, Portekiz gibi 

ülkelerde ise yerel idareler öne çıkmaktadır. 

 

Avrupa Birliği organları (Parlamento, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı) 

ulusal kurumların yerine geçen kurumlar değildir. Brüksel’de merkezsi bir örgüte 

sahip olmasına rağmen Avrupa Birliği’nin üye ülkelerde uzantıları/birimleri yoktur. 

Yasa, düzenlemelerin uygulanabilmesi üye ülkelerin yönetim yapılarına bağımlıdır. 

Üye ülkelerin kamu yönetimleri ise ulusal devletlerin sorumluluk alanı içindedir. Her 

ne kadar Avrupa Birliği, üye ülkelerde ortak bir kamu yönetim modeli önermiyor ise 

de, kamu yönetimlerinin yönetim ve iş yapma biçimleri ile ilgili kimi kriterler belirlemiş 

ve üyelerden bunlara uymalarını istemiştir. 

 

Yerele yetki devri, iyi yönetişim ilkelerine uyulması, ombudsmanlık benzeri bir 

kurumun tesisi bu düzenlemelerin en önemlisidir. AB’nin kamu yönetimi için 

öngördüğü ilkeleri barındıran düzenlemeler sadece üye ülkeler için değil, aday 

ülkeler için de söz konusudur. Ülkelerin idari kapasitelerinin geliştirilmesi, adaylık 

sürecinde üzerinde en fazla durulan konular arasında yer almaktadır. Amaç, üye 

olacak ülkelerin AB müktesebatını uygulayabilecek idari mekanizmalarını 

oluşturmalarıdır. İdari kapasite, kamu yönetimlerinin yapı (örgüt), personel ve işleyiş 

açısından AB’ye uyumları konusunda bir çerçeve oluşturmaktadır. Haziran 1993’teki 

                                                            

1 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
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Kopenhag Zirvesi’nde aday ülkelerin tam üyeliklerinin, gerekli ekonomik ve siyasi 

kriterleri yerine getirerek üyelik yükümlülüklerini üstlenebilecekleri duruma 

geldiklerinde gerçekleşeceği karara bağlanmış; bu şekilde ekonomik ve siyasi 

kriterler yanı sıra tam üyeliğin yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği, yani yönetsel 

kapasite de bir kriter olarak öngörülmüştür. Haziran 1995’teki Madrid Zirvesi’nde de 

bu son kritere açıklık getirilerek, AB müktesebatının uygun yönetsel yapılar aracılığı 

ile etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına verilen önem vurgulanmıştır. 

Dolayısıyla, Avrupa Birliği’ne tam üye olma çabalarını sürdüren ülkemizde, uyum 

yasalarının yanı sıra, idari kapasitenin geliştirilmesi ve idari yapılanmanın işleyişinde 

AB kriterlerine uyulabilmesi için kamu reformu çabalarına hız verilmiştir. Bu 

kapsamda çıkarılan Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu’nun yanı sıra 

hesap verilebilirlik ile ilgili yasal düzenleme ve tasarı halindeki Kamu Yönetimi Temel 

İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’da belirtilen şeffaflık, 

katılımcılık, denetim ve ombudsmanlık müessesesi de AB normlarına uyma 

çalışmalarıdır2. 

 

2.1 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler 

AB’nin entegrasyon süreci çerçevesinde izlediği ortak politikalar, üye ülkelerin yerel 

yönetimleri üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin sunduğu 

eğitim, konut, sağlık, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, sosyal ve kültürel 

hizmetler, istihdam yaratma, tüketicilerin korunması gibi hizmetler giderek artan bir 

biçimde AB politikaları tarafından ele alınmakta, özellikle çevre politikası AB’nin 

doğrudan etkide bulunduğu bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. AB’nin, yerel 

yönetimlerin bulunduğu bölgenin sanayisi, ticareti ve sosyal sorunları ile ilgili 

ekonomik kalkınmaya, işsizliği azaltmaya, sanayi açıdan geri kalmış bölgeleri 

kalkındırmaya, niteliksiz insanları, kadınları, yaşlıları eğitmeye ve meslek 

edindirmeye yönelik politikaları, o bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği yapı ve hizmet sunum 

ihalelerinin önündeki ülke sınırlarının kaldırılarak, tüm AB ülkelerinden ilgili firmaların 

ihaleye katılmasına olanak sağlanması, çalışanların serbest hareketinin yerel 

yönetimlere, özellikle gereksinim duyulan meslek dalları için diğer AB ülkelerinden 

personel istihdam edebilme olanağını sağlanması, “Avrupa Vatandaşlığı” ilkesinin 

                                                            

2 Şentürk 2009 
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AB’ye üye olan ülkelerin vatandaşlarına Avrupa Parlamentosu ve belediye 

seçimlerinde (temel yerel yönetim birimlerini seçen seçimlerde) seçme ve seçilme 

hakkı sağlayarak belirli kalıplara oturmuş yerel yönetim siyaseti açısından yeni 

aktörler ve yeni gündemler ortaya koyması yerel yönetimlerin geleneksel işleyişleri 

açısından önemli değişikliklerdir3,4.. 

 

Olumlu etkilerin yanı sıra, AB’nin yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları üzerinde 

bazı olumsuz etkiler yapacağı da öne sürülmektedir. AB entegrasyonunun olumlu 

sonuçlarının AB içindeki her ülkeye ve her bölgeye eşit olarak yansımayacağı, 

rekabet gücü açısından geride bulunan ve AB içindeki rekabetten olumsuz 

etkilenen, değişen teknolojiye kendini adapte edemeyen, ölçek ekonomisinden 

yararlanamayan ve ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerin yerleşim birimlerinin 

göreceli olarak olumsuz yönde etkileneceği ileri sürülmektedir. Bununla beraber, 

ulusal yönetimlerin desteklenmeye muhtaç bölgeleri, makro-ekonomik politika 

araçları ile koruması ve desteklemesi yönteminin, ekonomik bütünleşmenin bir 

sonucu olarak giderek ortadan kalkacağı; yerel yönetim birimlerinin, ortak pazarın 

temelindeki malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımının tam 

olarak gerçekleşmesi sonucu üye devletlerin idari sisteminin korumasından yoksun 

kalacağı ve AB içindeki geniş ölçekli rekabetle karşı karşıya kalacağı iddia 

edilmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak, yerel yönetimlerin, bulundukları 

bölgenin ekonomik başarısı ya da başarısızlığı üzerinde etkili olacağı, yerel 

sermayeye ve işyeri sahiplerine olan destek politikaları (vergi indirimi veya muafiyeti, 

teşvikler), ekonomik kalkınma için arazi tesisi, bilgi teknolojisi ve meslek eğitimi 

hizmetleri ile yerel ekonomik kalkınmada rol oynamasının önem kazanacağı 

vurgulanmaktadır5. 

 

AB’nin bütünleşme sürecinin doğuracağı olumlu sonuçların, üye ülkelerin yerel 

yönetimlerine eşit olarak yansımayacağı iddiası, Klausen ve Goldsmith’in 

                                                            

3 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 
4 Kösecik, M. 2006. “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Açısından Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci ve 
Anayasası”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (editörler), Alfa 
yayınevi, Bursa, 1-42 
5 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 
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çalışmasının sonuçlarıyla desteklenmektedir6 (Klausen and Goldsmith 1997). 

Çalışmaya göre, AB’ye üye ülkelerin yerel yönetimleri, AB ile ilişkileri açısından dört 

farklı kategoride yer almaktadır7 

. Birinci kategoride, AB’ye kuşku ile bakan, Brüksel’den kendisini soyutlayan ve 

kendileri için AB politikaları çok az önem taşıyan ya da hiç önemi olmayan yerel 

yönetimler yer almaktadır; bu gruba giren yerel yönetim sayısı oldukça fazladır. 

İkinci kategoride, AB ile olan ilişkilerinde pasif duran ve kendilerinin isteği dışında 

gelişen olaylar sonucu rastlantısal olarak AB ile ilişkiye giren yerel yönetimler yer alır 

ve en kapsamlı grup budur. Üçüncü kategoride, AB ile ilgili konularla ilgilenen, ancak 

politika önderliğinden çok belirlenen politikaları izleyen, AB entegrasyonuna uyum 

sağlamanın gerekli olduğuna inanan fakat bunu nasıl gerçekleştireceklerini tam 

olarak bilmeyen yerel yönetimler yer almakta ve bu kategori, en kalabalık ikinci 

grubu oluşturmaktadır. Son grupta dikkatleri hemen çeken, ancak sayıca az olan, 

yerel ve bölgesel yönetimler (Milan, Manchester, Birmingham, Barcelona, Wallonia, 

Nord Pas de Calais, South Wales, Nord Rhine Westphalia, vb.) yer almaktadır. Bu 

yönetimler genellikle AB ideali peşinde olan yerel politikacılara sahiptir; AB’nin 

kendileri için içerdiği potansiyellerin farkındadırlar; AB içindeki diğer yerel 

yönetimlerle işbirlikleri, ulusal sınırların dışına taşan yönetim birimleri, iyi yetişmiş 

personeli ve AB çapında bilgi ağları vardır. Çalışmanın sonuçlarına göre, yerel 

yönetimlerin AB’ye bakışı, entegrasyon sürecinin önemini kavrama düzeyi, AB’nin 

kendileri üzerine etkileri konusundaki yaklaşımları, AB ile ilişkiler konusundaki 

girişimcilikleri konularında bir uyum yoktur. Bu da, yerel yönetimlerin, entegrasyon 

sürecinden AB’ye yakınlıkları ile doğru orantılı olarak değişebilecek biçimde 

etkileneceklerini göstermektedir. Bir başka deyişle, AB ile ilişkilerinde daha istekli, 

daha girişimci, lobi faaliyetlerinde başarılı ya da yerel talepleri daha etkin olarak 

AB’nin ilgili organlarına duyuran yerel yönetimler, AB politikalarından daha fazla 

faydalanabilecektir8. 

 

Genel olarak AB, ülkelerin kamu yönetimlerinin yapısına ve dolayısıyla yerel 

                                                            

6 Kausen, K. K. and Goldsmith, M. 1997.  Conclusions: Local Government and the European Union, 
European Integration and Local Government, (Eds. M.J.F. Goldsmith and K.K. Klausen), Edward 
Elgar, Cheltenham, s.237-254 

7 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 
8 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 
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yönetimlerin statüsüne ilişkin işleyişine ilişkin belirli bir biçim önermemektedir. Ortak 

politikaların uygulanmasında Birliğin standartlarını uygulayabilen, verimlilik ve 

üretkenlik esasına göre işleyen bir yönetim sisteminin olması esastır9. AB’nin, üye 

ülkelerin iç yönetim sistemi hakkında karar verme ya da üye ülkelerin yerel ve 

bölgesel yönetimlerinin statüsünü belirleme yetkisi yoktur. Yerel yönetimlerin 

örgütlenmesi, üye ülkelerin yetkisindedir10. Bununla birlikte, yerel ve bölgesel 

yönetimler, birçok alanda (kamu ihaleleri, sağlık, eğitim, istihdam, çevre, sosyal 

politika, tüketici hakları, bölgesel gelişme, vb.) AB müktesebatının uygulanmasından 

sorumludur. Diğer bir deyişle, yerel ve bölgesel yönetimler, AB sisteminin hem AB 

politikalarını uygulama hem de vatandaşları Birliğin yasallığına ve girişimlerine 

inandırma görevini yerine getiren temel parçalarıdır. Bu nedenle, Birliğe üye olacak 

olan tüm aday ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin, Birliğin kendisine 

yükleyeceği sorumlulukları üstlenebilmesi ve dolayısıyla entegrasyonun başarılı 

olabilmesi için hazırlık düzeyleri önem taşımaktadır. Bu açıdan, Bölgeler 

Komitesi’nin vurguladığı gibi, aday ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin 

“kapasitelerinin güçlendirilmesi” önem taşımaktadır. 

 

Bu çerçevede, aday ülkelerin ulusal hükümetlerine bazı sorumluluklar düşmektedir. 

Bölgeler Komitesi’nin konuyla ilgili bir dokümanına göre, üyelik sürecinde bulunan 

ülkelerde ulusal hükümetler, yerel ve bölgesel yönetimlerin, katılım müzakereleri 

sırasında kendi görev alanına ilgilendiren konular hakkında gerekli tüm bilgileri elde 

etmesini sağlamalı; yerel ve bölgesel yönetimler ve bu yönetimlerin birlikleri için 

yeterli mali kaynak sağlamalı ve böylece bu birimlerin AB entegrasyon sürecine 

daha aktif katılımına olanak vermeli; yerel ve bölgesel yönetimler için mali ve idari 

sonuçlar doğuracak alanlarda, zorunlu olarak yerel ve bölgesel yönetimlere 

danışmalı; yerel ve bölgesel yönetimlerin yetki alanına giren ve tamamlanan 

müzakerelerin sonuçlarından yerel ve bölgesel yönetimlerin hemen 

                                                            

9 ICPS Newsletter .2000. Administrative Reform: Polish Experience, A Publication of the 
International Centre for Policy Studies, 4 December. 
10 AFLRA (Association of Finnish Local and Regional Authorities). 2002. The Views of the 

Association of Finnish Local and Regional Authorities on the Future of the European Union, 

(Çevrimiçi) http//europa.eu.int/future/forum_convention/documents , 18 Eylül 2009. 
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bilgilendirilmesini sağlamalı; yerel ve bölgesel yönetimlerin, diğer ülkelerle resmi 

ilişkiler kurmasını sağlamalı ve bunu kolaylaştırmalı; Bölgeler Komitesi ile kendi 

yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan ortak komiteler kurulması için 

çalışmalıdır11. AB Komisyonu’nun, üyelik müzakereleri yapılan ülkelerin idari ve 

hukuki kapasitelerini desteklemek için geliştirilen ve ek mali yardımı da kapsayan 

Aksiyon Planı’nı takiben, Bölgeler Komitesi tarafından yayınlanan belge de, 

entegrasyon sürecinin başarılı olması için yerel yönetimler ile ilgili olarak yapılması 

gerekenleri vurgulamaktadır. Komite, genişleme sürecinde yerel ve bölgesel 

yönetimlerin rolüne ve sorumluluklarına çok az vurgu yapılmasına, yerel ve bölgesel 

yönetimlerin oynayacağı anahtar rolün çok az anlaşıldığına işaret etmektedir ve 

genişleme sürecinin başarısı için, üye ve üyeliğe aday ülkeleri, yerel ve bölgesel 

yönetimlerin katılım öncesi müzakerelere katılmasını sağlamaya, kaynakların izin 

verdiği ölçüde kamu personelinin değişimi uygulamalarını ya da eğitim gören 

personele ev sahipliği yapmaya, yerel ve bölgesel yönetimlerin kendi işleyişlerini 

karşılaştırabilecekleri ortak yararları olan değişim programlarına önem vermeye 

çağırmaktadır. Merkezi yönetimle yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki ilişkiler 

açısından da belgede önemli noktalar yer almaktadır. Buna göre, üyelik sürecinde 

olan ülkelerin merkezi yönetimleri, yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü tam olarak 

tanımalı ve desteklemelidir; Topluluk müktesebatının başarılı biçimde uygulanması, 

yerel/bölgesel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin iyi işlemesine ve 

yerel birimlere yeterli bilgi akışının sağlanmasına bağlıdır, bu nedenle resmi olarak 

belirlenmiş danışma prosedürleri gelecekteki problemleri ortadan kaldırma ve 

yerellik ilkesini sağlama açısından önemlidir; aday ülkeler, Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı çerçevesinde desantralizasyona önem vermelidir; Birlik fonlarından, 

etkin ve verimli biçimde yararlanılması için, yerel ve bölgesel düzeyde yapılacak 

eğitimin, proje hazırlama, uygulama, denetleme ve sınır-ötesi projelerin yönetimi 

üzerine odaklanılması sağlanmalıdır; yerel ve bölgesel yönetimler, üyelik 

müzakerelerinde bulunan ülkelerde halkın entegrasyona olan desteğini artırmak, 

Birliğe üyeliğin ne anlama geldiğini açıklamak için vatandaşa en yakın birimlerdir, bu 

nedenle, yerel ve bölgesel yönetimlere halkı bilgilendirme ve halkın desteğini almak 

konusunda önemli görevler düşmektedir12. 

                                                            

11 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 
12 (Çevrimiçi) http://www.yerelsiyaset.org , 15 Eylül 2009 



 33

2.2 Avrupa Birliği ve Bölgeler Komitesi 

Bölgeler Komitesi 1991 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması’yla, yerel ve 

bölgesel kurumların en uygun şekilde temsil edilebilmesini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Komitenin, görev süreleri dört yıl olan 317 asil ve 317 yedek üyesi 

vardır. Üye seçimleri ülkeler tarafından siyasi, coğrafi ve yerel/bölgesel dengeyi 

temsil etmek suretiyle, ülkelerin kendilerinin belirlediği seçim yoluyla yapılır. Fransa, 

Almanya, İtalya ve İngiltere’nin 24; Polonya ve İspanya’nın 21; Avusturya, Belçika, 

Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’ın 12; 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Slovakya ve Litvanya’nın 9; Letonya, Slovenya ve 

Estonya’nın 7; G.Kıbrıs ve Lüksemburg’un 6; Malta’nın ise 5 üyesi vardır. Başkan ve 

ilk başkan yardımcısı Komite üyeleri tarafından iki senelik dönemler için seçilir. 

Üyeler Komite çalışmalarını Lüksemburg'da yapar. Bölgeler Komitesi’nin 

kurulmasının iki temel gerekçesi bulunmaktadır. Birincisi AB yasalarının yerel ve 

bölgesel düzeyde uygulanmasıdır. Komitenin bu düzeylerdeki kurumlara temsil 

hakkı vermesi, hazırlanan yasalarda bu kurumların söz hakkı almasını 

sağlamaktadır. İkinci konu ise AB’nin ilerleme süreci içerisinde vatandaşların 

gelişmeleri yakından takip edememesidir. Bir başka deyişle Komite, AB karar alma 

mekanizmaları merkezi ile vatandaşlar arasındaki açığı kapatmaktadır. Buna bağlı 

olarak Komite’nin üç temel ilkesi bulunmaktadır. Antlaşmalarda da bahsi geçen ve 

ilk ilke olan yetki ikamesi, Avrupa Birliği’nde, kararların, en uygun bir başka deyişle 

halka en yakın merciler tarafından alınması gerektiğini belirtmektedir. Bunun 

neticesinde Avrupa Birliği ulusal, yerel veya bölgesel kurumlar tarafından çözülmesi 

gereken bir sorunu kendi yaptırımları ile çözmeye çalışamaz. İkinci prensip olan 

yakınlık, hükümetlerin her seviyede halka yakın olması gerektiğini ve halkın yetki 

dağılımlarından haberdar edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ortaklık adı altındaki 

son ilke ise karar alma sürecinde ulusal, yerel ve bölgesel hükümetlerin AB ile 

beraber çalışması gerektiğini belirtmektedir. Avrupa Birliği’nin genişleme süreci 

içerisinde de Bölgeler Komitesi önemli bir yere sahiptir. Aday ülkelerdeki yerel ve 

bölgesel kurumların katılım süreci hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bölgeler 

Komitesi’nin bilgilendirme çabaları içerisinde bilgi, görüş ve çekincelerin tartışıldığı 

Birleşik Danışma Kurulları da yer almaktadır. Maastricht Antlaşması; Komisyon ve 

Konsey’in ekonomik ve sosyal uyum, Avrupa ağları içeriğinde taşımacılık, enerji ve 

telekomünikasyon, kamu sağlığı, eğitim ve gençlik ve kültür konularını içeren 

önergelerde Komite’ye danışmasını zorunlu kılmıştır. Amsterdam Antlaşması ile 
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istihdam, sosyal politika, çevre, mesleki eğitim ve ulaştırma alanlarında da danısma 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanların dışında Komisyon, Konsey ve Avrupa 

Parlamentosu yerel veya bölgesel bir sonuç taşıyacağını düşündüğü önergelerde 

Bölgeler Komitesi’ne danışabilirler. Komite de kendi görüşlerini AB gündemine 

getirebilmektedir. Bölgeler Komitesi'nin faaliyetleri Komite üyelerinden oluşan altı 

uzmanlık komisyonu aracılığıyla yürütülür. Önergeler komisyonlarda incelendikten 

sonra taslak bir görüş oluşturulur ve Avrupa Komisyonu’nun görüşleriyle çatışan 

maddelere değişiklikler önerilir. Taslak görüş daha sonra senede beş defa 

gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında ele alınır. Çoğunluğun taslak görüsü 

benimsemesi halinde, Bölgeler Komitesi bu fikri kendi görüsü olarak Komisyon’a, 

Parlamento’ya ve Konsey’e gönderir. Ayrıca Komite yetki alanı dahilindeki siyasi 

konularda da kararlar alabilmektedir. Nice Antlaşması’nda Bölgeler Komitesi’nin 

genişleme sürecinden sonraki yapısı doğrultusunda iki değişiklik tasarlanmıştır. 

Birinci değişiklik; üyelerin yerel veya bölgesel bir kurumda çalışmasını ya da politik 

olarak sorumlu tutulabileceği bir kongreye üye olması, ikinci değişiklik ise; Bölgeler 

Komitesi üyelerinin Konsey üyelerinin oybirliği yerine çoğunluğun oylarını kazanarak 

seçilmesidir. Ayrıca, Nice Antlaşması genişleme sonrası dönemde Komite üyelerinin 

sayısını en fazla 350 olarak belirlemiştir13. 

 

2.3 Avrupa Birliği Politikalarında Bölgesel Kalkınmanın Önemi  

AT’nin kuruluşundaki esas amaç; bir ortak pazar oluşturarak verimliliği arttırmak ve 

ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktır. Ancak bu amaca ulaşırken ekonomik 

faaliyetler üye ülkeler ve bölgeler arasında dengeli dağılmamış, belirli bölgelerde 

yoğunlaşmış ve böylece ülkeler ve bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları ortaya 

çıkmıştır. Topluluk düzeyinde bölgesel farklılıklar, ulusal düzeydeki farklılıklardan 

daha fazladır14. Avrupa çapında dayanışmanın bir ifadesi olarak, AB Bölgesel 

Politikasının politikasının amacı ise ekonomik ve toplumsal kaynaşmanın Avrupa 

bütünleşmesinin temel unsuru olduğu bir Avrupa'nın kurulmasıdır15. 

 
                                                            

13 (Çevrimiçi) http://www.ikv.org.tr , 28 Ağustos 2009 
14 Sülün, D. 2005. Avrupa Birliği Bölgesel Politikasının Esasları. İzmir Ticaret Odası Yayınları, 1. 
Baskı, s. 6-35, s. 46-52, s. 68-87, İzmir 
15 Rodriguez-Pose, A. 2004. The European Union- Economy, Society and Polity. London School Of 
Economics, Oxford University Press, 2. Edition, pp. 34-61, New York, United States 
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Avrupa’da bölgesel gelişme teorileri, 1960'lara doğru ortaya çıkmaya başlamıştır16. 

İnsanlar yerleşim için iş adamlarını takip etmişler; devlet ise işadamlarını ve 

insanların hareketliliğini takip ederek, sınai büyüme için hayati nitelikte olan alt yapı 

hizmetleri, kamu hizmetleri ve idari yapılanmayı bu bölgelere yoğunlaştırmıştır17. 

 

Ortak pazarın kurulmasından önce ekonomik faaliyetler ulusal kapsamda gelişmiş 

olup; ekonomik etkinlikler daha çok gümrük engelleriyle uluslararası rekabetten 

korunan bölgelerde toplanmıştır. Sınırların açılmasıyla, gerek AB ve gerek yabancı 

menşeli (özellikle ABD ve Japonya) firmalar, ekonomik faaliyetleri için doğal olarak 

alt yapısı en çok gelişmiş ve nitelikli insan gücünün en fazla bulunduğu bölgeleri 

tercih etmişlerdir. Böylece yoğunlaşma, yoğunlaşmayı davet etmiş; pazarın 

büyümesi ise yoğunlaşmayı daha da hızlandırmıştır.. Ekonomik faaliyetlerin belli 

bölgelerde yoğunlaşması yerine olabildiğince çeşitli bölgelere yönlendirilebilmesi ve 

bölgesel gelişmişlik farklılıklarının artmasının önlenmesi amacıyla ulusal ve AB 

düzeyinde düzenlemeler geliştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır18.  

 

1960’lardan itibaren devletler bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını, ortak pazar 

mekanizmalarının işleyişini tehdit ettiği gerekçesiyle kendi gayret ve kaynaklarıyla 

ortadan kaldırmaya çalışmışlar; ancak bu yeterli olmamış ve Topluluk ölçeğinde 

ortak bir bölgesel politika geliştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır19. Bununla birlikte 

bölgesel gelişmişlik farklılıkları, AB'ye yeni üyelerin katılımıyla özellikle Birliğin 

güneye doğru genişlemesiyle daha da belirgin bir hal almıştır20. Bu amaçla, AB, üye 

ülkelere yönelik bölgesel politikanın yanında, aday ülkelerin de yararlanması 

                                                            

16 Erkan, H. 1987. Sosyo-Ekonomik Bölgesel Gelişme- Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım. Kavram 
Matbaası, s. 1, İzmir. 
17 Akşahin, S. B. 2008. Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası, Yapısal Araçların Koordinasyonu ve 
Türkiye’nin Uyumu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, Ankara. (Çevrimiçi) 
http://diabk.tarim.gov.tr/selenge_banu_ak%C5%9Fahin_tez.pdf, 17 Temmuz 2009.  

18 Akşahin 2008 
19 George, S. 1991. Politics and Policy in the European Community. Oxford University Press, Second 
Edition, pp. 190-201, United States, New York. 
20 Karluk, R. 2005. Avrupa Birliği ve Türkiye. Beta Yayınevi, Avrupa Birliği Dizisi, Yayın No:1313, 
No:3, 8. Baskı, s. 452-514, Ankara. 
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amacıyla programlar geliştirmiştir21. Tüm bu gelişmeler meydana gelirken 

Avrupa’da, Topluluk çapında bir bölgesel politikanın yürütülmesine gerek olup 

olmadığı konusunda da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bölgesel 

politika müdahaleci bir politikadır22. Bu fikre göre bölgesel farklılıklar, pazar 

sisteminin engellenemez ve doğal sonuçlarıdır. Zaman içinde piyasa; iş göçü, 

sermaye yatırımı ve ticaretin yayılması gibi faktörlerle az gelişmiş bölgeleri otomatik 

olarak canlandıracak ve bölgeler arası farklılıklar piyasa güçleri ile kendiliğinden 

ortadan kalkacaktır (görünmez el teorisi). Bu nedenle bölgesel farklılıkların oluşması 

o zamana kadar tolere edilmesi gereken doğal bir süreçtir23. Bu görüşe göre; bu 

doğal süreçte Topluluk çapında bir bölgesel politika yürütülmesine gerek yoktur. Bu 

fikri savunanlar Topluluk içindeki ekonomik gelişmelerin ve faydaların yayılma etkisi 

(spill-over)’ni temel almaktadırlar24. Ancak O’Neill (1996) tarafından bildirildiğine 

göre spill-over (yayılma) etkisinin sınırları vardır ve Topluluk belirli konularda bu 

sınırları belirlemektedir25.  

 

Topluluk çapında bir bölgesel politika yürütülmesi gerektiği görüşünü destekleyenler 

ise piyasanın uzun vadeli bölgesel problemleri tek başına çözebileceğine 

inanmamaktadırlar26. AB Bölgesel Politikasının geliştirilme nedenlerine yönelik 

olarak aşağıda belirtilen yaklaşımlar ileri sürülmüştür27;  

 

a. Çıkar (Menfaat) yaklaşımı: Avrupa’nın ulus devletlerinin ekonomileri giderek 

bütünleşmekte ve bu bütünleşme, hızlı gelişen ticaret bağlantıları, serbestleşen 

sermaye dolaşımı, tek pazar gibi AB girişimleriyle teşvik edilmektedir (Loughlin 

1997). Bu yaklaşıma göre düşük gelirli ve yüksek işsizlik oranlı dezavantajlı bölgeler 

                                                            

21 Akşahin 2008 
22 Williams, M. A. 1991. The European Community; The Contradictions of Integration. Oxford 
University Press, 1. Edition, p. 124, United Kingdom. 
23 Willams 1991 
24 O’Neill, M. 1996. The Politics of European Integration. 1. Edition, s. 287-288, London.’dan naklen 

KEOHANE, R. O. and HOFFMANN, S. 1990. Conclusions: Community politics and institutional 

change. (in WALLACE, W. (ed.) The Dynamics of European Integration. pp. 277-281, 285, 287-289, 

293-296) London. 

25 Akşahin 2008 
26 George 1991 
27 Akşahin 2008 
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üye ülke vatandaşlarının menfaatlerini zedelemektedir çünkü vatandaşların diğer 

üye ülkelerdeki bölgesel problemlerin azaltılmasında menfaatleri vardır28. Loughlin’e 

(1997) göre tek pazarın uygulanmasının getirdiği “bir ülkenin vatandaşlarının 

ekonomik durumlarının iyi olmasının diğer üye ülkelerin de refah içinde olmasına 

bağlı olduğu” fikri bölgesel politikanın oluşturulma nedenlerinden biridir. Bu 

yaklaşımda; AB Bölgesel Politikası, bir ülkenin, başka bir ülkenin bölgesel seviyede 

sürdürdüğü ekonomik faaliyetlerine dahil olmasını sağlayan bir mekanizma 

olmaktadır29.  

 

Bu yaklaşıma göre, Almanya gibi refah bir ülkenin vatandaşlarının Yunanistan veya 

İspanya gibi ülkelerin bölgesel problemlerini çözmekteki menfaati, bölgesel 

problemlere getirilen bir çözümün diğer alanlara da yayılan faydaları şeklindedir; bu 

faydalar ise üye devletlerin sınırlarına yayılmaktadır. Bu yaklaşıma göre AB ne 

kadar çok bütünleşirse, Birlik içinde bu faydaların yayılma etkileri de o kadar fazla 

olur. Faydaların yayılması ise üç şekilde olabilir: Adalet ve eşitliğin yayılması, 

verimin yayılması, ekonomik olmayan faydaların yayılması.  

 

AB'de, bütünleşmenin faydalarının bölgeler ve ülkeler arasında adilce dağıtılması 

gerektiği düşüncesi hakim olduğu için bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ile 

“eşitliğin ve adaletin yayılması” sağlanmış olacaktır30. Ekonomik açıdan refah olan 

üye ülke vatandaşlarının daha fakir bölge ve ülkelerin vatandaşlarına yardım 

etmeleri ve onların ekonomik durumlarını geliştirmeleri kendilerine de fayda 

sağlamaktadır. Böylece bölgesel problemlerin azaltılması, “verimin daha refah bölge 

ve ülkelere de yayılması”nı sağlamaktadır31 (Sülün 2005). AB Bölgesel Politikasının 

bazı faydaları ise “ekonomik olmayan faydaların yayılması” şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bölgesel farklılıkların azaltılması sosyal, ekonomik ve politik 

anlamda AB'de daha iyi bir uyum sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Kendilerini terk 

edilmiş hisseden bölgelerin "bütünleşme" ve "Birleşik bir AB" için işbirliği yapma 

şansı ve isteği daha az olmaktadır. Bu halde, daha refah bölgelerin vatandaşları da 

                                                            

28 Armstrong, H. 1990. The European Community and The Challenge Of The Future. (Edited by Juliet 
Lodge), St. Martin’s Press, pp. 167-185, New York. 
29 George 1991 
30 Karluk 2005 
31 Sülün 2005 
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mevcut olan AB'yi koruma ve genişletme çabaları için AB'nin bölgesel politikasını 

destekleyecektir.  

 
b. Mali yaklaşım: AB'nin dezavantajlı bölgeleri, üye ülkeler arasında eşit bir şekilde 

dağılmış şekilde değildir.3 Bölgesel politika ise, uygulamada maddiyatı yüksek olan 

bir program olup, genel olarak kaynakların kamu sektörü bütçesinden 

karşılanmasını gerektirmektedir. Oysa geri kalmış bölgelerin yoğun olduğu ülkeler, 

kamu sektörü bütçesi üzerinden aktif bir bölgesel politika finanse etmekte doğal 

olarak zorlanmaktadır. Örneğin Yunanistan ve Portekiz gibi bütçe açıkları en çok 

olan ülkeler tek başlarına etkin bir bölgesel politika yürütememiştir.4 Bu nedenle bu 

yaklaşıma göre, bölgesel politikayı tamamen ülkelerin kendi hükümetlerine bırakmak 

etkin olmayacaktır.  

 

Bölgesel farklılıkların azaltılması ancak AB'nin en refah bölgelerinden, en geri 

kalmış bölgelerine fon ve kaynak tahsis etmesiyle mümkün olabilecektir32. En çok 

yardımın en az gelişmiş bölgelere yapılması AB Bölgesel Politikasını etkin ve 

başarılı kılmaktadır.  

 

c. Koordinasyon yaklaşımı: Bu yaklaşımın temelinde, AB’nin, ulusal düzeyin 

üzerinde (supranational: uluslar üstü) “bir nevi koordinatör ajans gibi” hareket ederek 

bölgesel politikanın etkisini arttırma potansiyeline sahip olması yatmaktadır33 34. 

Şöyle ki; bölgesel politika girişimleri üye ülkelerde çeşitli kuruluşlar tarafından 

üstlenilmektedir. Bölgesel politikanın aktörleri üye ülkelerin hükümetleri, yerel 

hükümetler, yerel konseyler, kalkınma ajansları ve giderek artan özel sektör 

kuruluşları ile ortak girişimlerdir. Bunlar arasında koordinasyon eksikliği ise büyük 

kayıplara yol açmaktadır.5 Bu nedenle, bu yaklaşıma göre, AB ulusal düzeyin 

üzerinde (supranational) koordinasyon rolünü üstlenirken aşağıdaki hususların da 

bir arada yürütülmesine dikkat etmektedir 35:  

 

                                                            

32 Sülün 2005 
33 Molle, W. 1991. The Economics Of European Integration. Darthmouth Publishing Company, 
Second Published, pp. 417-428, USA. 
34 Sülün 2005 
35 Molle 1991 
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• AB Bölgesel Politikasının diğer AB politikaları ile koordinasyon içinde olması 

(tarım, sosyal politika vb.),  

• AB Bölgesel Politika faaliyetlerinin üye ülkelerin ulusal bölgesel politikaları ile 

koordineli şekilde yürütülmesi,  

• Devletlerin ulusal bölgesel politikalarının kendi aralarında koordineli yürütülmesi 

(özellikle birbirleriyle sınırları olan ülkelerde),  

• AB Bölgesel Politikasının, devletlerin ulusal bölgesel politikaları ve özel bölgesel 

ve yerel organizasyonlar arasında koordineli bir şekilde yürütülmesi.  

 

d. Bütünleşme (Entegrasyon) yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre AB'nin Bölgesel 

Politikayı üstlenmesi, bütünleşme sürecinin kötü etkilerini (ters etkiler-adverse 

effects) azaltmaktadır. Bu yaklaşım iki varsayıma dayanmaktadır: Birincisi, 

ekonomik bütünleşme sadece kendi araçlarına bırakılırsa bölgesel farklılıkların daha 

çok artacağı varsayımıdır; ikinci varsayım ise, AB'nin, bölgesel bütünleşme süreci 

konusunda üye ülkelerden daha başarılı olduğu düşüncesidir. 

 

2.4 Avrupa Birliği Müktesebatı ve Yerel Yönetimler 

Müktesabat üye devletlerin uyması gereken kurallar bütününden oluşur. AB 

Müktesabatı'nda yerel yönetime yönelik ve yerel yönetimlerin uygulamasından 

sorumlu olduğu yasal düzenlemeler aşağıda sıralanan 11 alanda ele alınır36 ve 

alanlar alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 

 

2.4.1 Çevre Hukuku 

Topluluk politikaları ve özellikle çevre politikalarının amacı, sürdürülebilirliği 

sağlamaktır. Çevre konusundaki yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve 

uygulanması için yerel yönetimlere izin verme ya da denetleme yetkisi verilmiştir. AB 

Müktesebatı'nda çevre alanında, katı atık yönetimi, temiz su, atık su ve hava kalitesi 

standartlarını belirleyen ve tüm üye ülkelerin uymak zorunda olduğu 50'ye yakın 

direktif yayınlanmıştır. 

 

                                                            

36 Şentürk 2009 
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2.4.2 Tüketicinin Korunması 

Bu konuda özel ilgi gösterilmesi gereken alan kamu sağlığıdır. Yerel yönetimler, halk 

sağlığı konusunda zorlayıcı tedbirler getiren, bu tedbirlerin uygulamasını izleyen ve 

gerekli olduğu takdirde cezai yaptırımlara başvuran kurumlardır. Yerel yönetimlerin 

çevre ve sağlık birimleri gıda güvenliği ve temizliği konusundaki yasaları 

uygulamaktan sorumludur. Gıda güvenliği alanında hazırlanmış direktif Avrupa Gıda 

Güvenliği'nin temelini oluşturmaktadır. Bu  konuda AB içinde yürürlükte olan 20'ye 

yakın direktif vardır.  

 

2.4.3 Ulaşım 

Yerel yönetimler, transit geçişler sağlamanın yanı sıra, aşağıdaki alanlarda 

Avrupa direktiflerini uygularlar: 

• Yol güvenliği (geçiş kayıtları, ehliyetler, emniyet kemeri kullanımı, arabaların 

güvenliği, tehlikeli maddelerin ulaşımı,  

• Şoförler için sosyal güvenlik kayıtları (bölgesel ve yerel yönetimlere ait) ve 

profesyonel standartların uyumlaştırılması. 

 

2.4.4 Güvenlik ve Adli İşbirliği 

AB içinde yerel düzeyde yer alan ve özellikle örgütlü suç, para aklama, uyuşturucu 

kaçakçılığı ve terörizm gibi eylemlere karşı mücadele edecek mevcut yapıların etkili 

hale getirilmesi çalışmaları içinde yerel yönetimlere  de önemli görevler düşmektedir. 

 

2.4.5 Enerji Yönetimi 

AB üyesi birçok ülkede, enerji arzının büyük bir bölümü-özellikle orta ve büyük 

ölçekli kentlerde- belediye kuruluşları ya da yerel ve bölgesel yönetimlerin ortak 

olduğu kuruluşlarca sağlanmaktadır. İç Pazar İçin Elektrik Satınalma ve Dağıtma 

Direktifi, İç Pazar İçin Doğal Gaz Alım ve Dağıtımında Ortak Kuralları İçeren Direktif, 

AB üye ülkelerinin yerel yönetimlerinin uygulamak zorunda olduğu yönetmeliklerdir. 
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2.4.6 Rekabet Hukuku 

Burada yer alan düzenlemelerin amacı kamuya ait olan kuruluşlar ve özel kuruluşlar 

arasındaki farkı azaltmaktır. Bunun için, Amsterdam Anlaşması'nın 86. maddesinde 

kamu kuruluşlarının piyasada avantajlı konumda bulunmaması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Yasal düzenlemeler şu konularda yasaklamalar getirmektedir: 

• Rekabeti sınırlayacak uygulamalara yol açan anlaşma ve kartel oluşturma,  

• Pazara hakim olma durumunu kötüye kullanma,  

• Damping,  

• Sübvansiyon sağlama. 

 

2.4.7 Ayrımcılığın Önlenmesi ve Serbest Dolaşım 

Bu alanda kural  koyma ve politika yürütme durumunda olan yerel yönetimler 

Amsterdam Anlaşması'nın 39. ve 43. maddesi'nin işçilerin serbest dolaşımı ve 

kişilerin işyeri kurma ve o ülkede yerleşmesine yönelik yükümlülüklerini uygulamak 

zorundadırlar. Ek olarak, işçilerin serbest dolaşım hakkı yerel yönetimleri işveren 

olarak  da ilgilendirmektedir.  

 

2.4.8 Sosyal Politika 

AB Müktesebatı'nda bu alanda yer alan düzenlemeler, çalışma yerinde sağlık ve 

güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve emeklilik konularını içeren 

50'ye yakın direktifle düzenlenmiştir. Yerel yönetimler bu direktifleri uygulamakla 

yükümlüdürler. 

 

2.4.9 Kamu İhaleleri 

AB'de mal, hizmet ve insanların serbest dolaşımını güvenceye almak için kamu 

satın alımları rekabet ortamına açılmalıdır. 1970'ten bu yana yayınlanmış direktifler 

bu açılmanın yasal temelini oluşturmaktadır. Bu alanda 15'e yakın direktif 

yayınlanmıştır ve yerel yönetimler kamu ihaleleri yaparken bu kurallara uymak 

zorundadırlar.  

AB'de kamu ihaleleri şu ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir: 
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• Şeffaflık: 

-Açılan ihalelerin kayıt ve şartları önceden belirlenmelidir. 

-İhalenin usulünün türü önceden ilan edilmelidir. 

-İhale belgeleri açık ve erişilebilir olmalıdır.  

• Nesnellik: 

-Seçme ve ihaleyi verme kriterleri nesnel olmalıdır. 

-Teklif hazırlamak ve ibraz etmek için yeterli süre tanınmalıdır. 

-İhale kurallarının alıcılar tarafından ihlalinin önlenmesi ve ihlalin giderilmesi için 

ulusal mahkemelerde teklif verenlere açık başvuru yolları bulunmalıdır  

• Ayrımcılığın engellenmesi: 

• Menşe ülke temelinde ayrımcılık yapılmamalıdır. 

• Satıcılar arasında vatandaşlık ve mülkiyet temelinde ayrımcılık 

yapılmamalıdır. 

 

2.4.10 Devlet Yardımları 

AB'de herhangi bir  devlet yardımı eğer Üye Ülkeler arasında yapılan ticarette 

rekabeti önleyecek nitelik taşıyorsa yasaklanmıştır. Bununla birlikte, Amsterdam 

Antlaşması'nın 87(2) ve 87(3) maddelerinde bu kuralın  istisnası olan bir çok durum 

yer almaktadır. Örneğin, toplumsal işleyişi düzgün bir biçimde sağlamada gerekli 

olan kamu hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak için  genel ekonomik çıkarlara 

yönelik hizmetler için yapılacak sübvansiyonlar bu kuralın dışına çıkarılmıştır. 

Ancak, yapılacak tüm devlet yardımları hakkında Komisyon'a bilgi verilmelidir. 

Komisyon bundan sonra, bu yardımların kabul edilebilirliği ve inceleme yoluyla 

bunların büyüklüklerinin ne olması gerektiği konusunda karar verecektir. Bunun yanı 

sıra, KOBİ'ler için yapılan devlet yardımları, yine yerel yönetimler aracılığıyla 

uygulanmaktadır. 
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2.4.11. Yerel Vergiler 

Bazı ülkelerde yerel  ya da bölgesel yönetimler tarafından uygulanan farklı vergiler, 

malların serbest dolaşımı ilkesine ters düştüğü için AB tarafından yasaklanmıştır37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

37 (Çevrimiçi) http://www.deltur.cec.eu.int,  27 Ağustos 2009 
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3. AVRUPA BİRLİĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA 

3.1 AB Bölgesel Fonları 

1980’erin ortalarında, İç Pazarın tamamlanması hedefi anlamında, mevcut 

kaynakların bölgesel farklılıkların giderilmesinde yetersiz kaldığı görülmüştür. 1 

Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Tek Avrupa Senediyle (TAS) AET 

Antlaşmasına Ekonomik ve Sosyal Yakınlaşma Başlığı içinde, bölgesel politika 

konusu getirilmiştir. TAS ile AET Antlaşmasına yeni bir madde ile, Avrupa Birliği’nin 

bölgesel politikaları çerçevesinde kullanabileceği üç fon belirlemiştir:  

1.Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 

2.Avrupa Sosyal Fonu 

3.Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu  

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması), 

130A maddesinde, Topluluğun bütününde uyumlu bir kalkınmayı hızlandırmak 

amacıyla, Topluluğun, kendi içinde ekonomik ve sosyal yakınlaşmayı güçlendirmesi, 

geri kalmış bölgelerin ve kırsal alanların geri kalmışlığını gidermeye yönelik politika 

ve faaliyetler geliştirerek bunları takip etmesi öngörülmektedir. Topluluğun tüm 

politikalarının, anılan dengeli ve uyumlu kalkınmaya katkısı beklenmekle birlikte, 

130A maddesiyle bu alanda temel rol, yukarıda belirtilen üç yapısal fona 

bırakılmıştır.  

Özellikle bazı üye ülkeler, Maastricht Antlaşması’yla Ekonomik ve Parasal Birliğin 

üçüncü aşamasına geçiş için getirilen “yakınlaşma kriterlerinin” (convergence 

criteria) ereklerinin yerine getirilebilmesi için özel bir destek mekanizmasına ihtiyaç 

duymuştur. Bu amaçla, 130D maddesi Maastricht Antlaşması’na ekli bir protokolle 

bir “Uyum Fonu” oluşturulmuştur.  

Daha sonra, Amsterdam Antlaşması’nda da (madde 158-162), ekonomik ve sosyal 

yakınlaşma gereği vurgulanmış ve bu amaçla, yapısal fonlar ve Uyum Fonu ile 

desteklenen bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya yönelik, daha önce getirilen 

yaklaşım güçlendirilerek korunmuştur.  Maastricht Antlaşmasıyla, getirilen 

“subsidiarity” prensibiyle uyumlu olarak, AB yönetiminde yerel mercilerin artan 

önemi çerçevesinde, kurumsal yapıya bir “Bölgeler Komitesi” ilave edilmiştir. 
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Antlaşmanın 4. maddesi (Amsterdam Antlaşması 7. madde)  ile 198A-C 

(Amsterdam Antlaşması 263-265. maddeler) Maddeleri Bölgeler Komitesine 

ayrılmıştır. Bu doğrultuda, Mart 1994’de Bölgeler Komitesi çalışmalarına başlamıştır.  

 

Avrupa Birliği üyesi Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir araya geldiği 24-25 Mart 

1999 tarihli Berlin Zirvesi’nde, 2000-2006 yılları için, yapısal önlemler çerçevesinde 

260 milyar Euro’luk bir meblağın tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu meblağın 213 

milyar Euro’luk bölümü, Yapısal Fon çerçevesindeki Programlar (195 milyar Euro) 

ve Yakınlaşma Fonu ( 18 milyar Euro) aracılığıyla mevcut, 15 AB üyesi ülkenin 

kullanımına ayrılmıştır. Bu rakam, AB bütçesinin 1/3’ü ile AB GSYİH’sının ortalama 

% 1,27’sine tekabül etmektedir. Bu meblağa ilave olarak, yine aynı dönemler için 47 

milyar Euro tutarında bir meblağ da, aynı çerçevede aday ülkelere tahsis edilmiştir. 

Söz konusu meblağın, geliştirilen projeler bazında aday ülkelere dağıtımına, 1 Ocak 

2000 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu Fonların yönetimine ilişkin genel 

hükümlerin yer aldığı tüzük, 21 Haziran 1999 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi 

tarafından kabul edilmiştir1.  

AB, uygulamakta olduğu Bölgesel Politika araçlarını mevcut üyelerin yanında, aday 

ülkelerin de muhtemel üyeliklerini düşünerek geliştirmiştir.  

Bölgeler ve değişik sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği azaltmak amacıyla, yapısal 

ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne finansman sağlamaya yönelik olarak AB 

tarafından aşağıda belirtilen dört araç geliştirilmiştir; 

Bölgeler ve değişik sosyal gruplar arasındaki eşitsizliği azaltmak amacıyla, yapısal 

ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne finansman sağlamaya yönelik olarak AB 

tarafından aşağıda belirtilen dört araç geliştirilmiştir. 

a. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Politika kapsamındaki Yapısal Fonların 

en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Fon, 1975 yılında kurulmuştur. Temel amacı, 

ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi açısından AB’nin gelişmiş bölgelerinin 

gerisinde kalan Bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamaktır.  

ERDFden aşağıdaki alanlarda hazırlanacak projelere kaynak aktarılmaktadır.  

                                                            

1 (Çevrimiçi) www.tobb.org.tr/raporlar/abbpyf.html, 21 Aralık 2009 
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• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 

• Üretken yatırımların teşvik edilmesi, 

• Alt yapının iyileştirilmesi, 

• Yerel kalkınmanın hızlandırılması, 

ERDF’den sağlanmakta olan mali yardımların nihai hedefi, rekabet gücünün 

artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması suretiyle istihdam 

yaratılmasıdır.  

 

b. Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 

ESF’nin amacı, temel olarak, yapısal işsizlikle mücadele, çalışma koşullarını 

iyileştirme, işçilerin mesleki eğitimini sağlama, yaşam standartlarını yükseltme ve 

işsizlere gelir sağlama olarak belirlenmiştir. ESF ekonomik ve sosyal yakınlaşmanın 

desteklenmesine yardım etmekte ve Topluluk genelinde tutarlı istihdam 

politikalarının oluşturulmasında oldukça önemli bir araç niteliği taşımaktadır.  

 

c. Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (EAGGF) 

EAGGF, AB’nin kırsal kalkınma politikasının ana finansman aracı ve aynı zamanda 

Ortak Tarım Politikasının da ikinci ayağını oluşturmaktadır. Fon, AB içindeki kırsal 

kalkınma çabalarına kaynak sağlamaktadır. Fon iki bölüme ayrılmıştır: Yönlendirme 

Bölümü, Hedef 1 kapsamındaki kalkınma çabalarını desteklerken, Garanti Bölümü, 

Hedef 1 dışındaki bölgelerdeki etkinlikleri desteklemektedir.  

 

d. Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı ( FIFG) 

FIFG, kıyı bölgelerinde (Hedef 1 programları veya Hedef 1 dışındaki ulusal 

programları) genel olarak balıkçılık sektöründe ve balıkçılık sanayiinde rekabet 

gücünün artırılmasına yönelik girişimleri desteklemektedir. Faaliyetlerinde, balıkçılık 

kapasitesi ile mevcut kaynaklar arasında dengenin korunması gözetilmektedir.  

 

e. PHARE, ISPA VE SAPARD  

AB, aday ülkelerden Orta ve Doğu Avrupa ve Baltık Ülkelerini üyeliğe hazırlamak 

amacıyla geliştirmiş olduğu “katılım öncesi stratejisinin” mali boyutu üç ayak üzerine 

oturtulmuştur (SAPARD, PHARE ve ISPA). 
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PHARE; SAPARD ve ISPA programlarının içermediği alanlarda, bölgesel kalkınma 

politikaları dahil, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, Topluluk programlarına 

iştirak ile sınai kalkınma ve KOBİ’lerin geliştirilmesine ilişkin projelere finansman 

sağlayan bir programdır. SAPARD; tarımın modernizasyonu ve kırsal kalkınma 

konusundaki faaliyetleri desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. ISPA; ulaştırma ve 

çevre koruma alanındaki alt yapı yatırımlarına finansman sağlamaktadır2.  

 

3.2 AB Bölgesel Politikaları ve Türkiye 

Roma Antlaşmasının girişi bölümünde, üye ülkelerin ekonomik bütünleşmelerinin 

başarıya ulaşması için bölgeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının 

giderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Avrupa Birliği, 1975 yılında bölgesel kalkınma 

politikasının temelini oluşturan Bölgesel Kalkınma Fonunu kurmuştur. Aralık 1991’de 

Maastricht Zirvesinde Ekonomik ve Siyasi birlik yönünde alınan kararlar, Topluluk 

içinde birlik ve uyumun sağlanması bakımından Bölgesel Kalkınma politikasının 

önemini daha da artırmıştır. Tek Avrupa Senedi ile Roma Antlaşması’na 130D 

maddesi eklemiş ve bu madde çerçevesinde AB’nin bölgesel politikalar 

çerçevesinde kullanılan; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, 

Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu adında üç fon belirlenmiştir3. 

Avrupa Birliği İle üyelik müzakeresine giren ülkelerin gerçekleştirmek zorunda 

olduğu düzenlemelerden birisi de Alan Organizasyonudur. Aday ülke yapısal 

fonlarının uygulanabilmesi için komisyonla bir NUTS sınıflandırması üzerinde 

anlaşma sağlanmış olmalıdır. 1998 yılından beri AB müktesebatı içerisinde yer alan 

NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics-İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması) uygulamasına göre; her ülke belirli sayıda NUTS 1 Bölgesine 

ayrılmakta, her NUTS 1 bölgesi kendi içinde NUTS 2 düzeylerine ve her NUTS 2 

Bölgesi de NUTS 3 Bölgelerine ayrılmaktadır4. 

 

NUTS çalışmalarında kurumsal bölümlemeye imkan verilmesi dikkate alınmakta ve 

genel karaktere sahip bölgesel birimler tercih edilmektedir (Maden bölgeleri, 

                                                            

2 (Çevrimiçi) www.tobb.org.tr/raporlar/abbpyf.html, 21 Aralık 2009 
3 Anonymus 2000 
4 Şentürk 2009 
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demiryolu trafiği bölgeleri, tarım bölgeleri, işgücü piyasası bölgeleri vb). NUTS 

kullanım alanları itibarıyla: 

*Topluluk bölgesi istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, 

*Bölgelerin sosyal ve ekonomik analizlerinin gerçekleştirilmesi, 

*Topluluk bölgesel politikalarının çerçevesinin oluşturulmasında temel bir 

nitelik arz etmektedir. 

NUTS 2 üye ülkelerin bölgesel politikaları uyguladıkları seviye olması sebebiyle 

bölgesel-ulusal problemlerin analiz edilmesinde en elverişli düzey olarak ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan NUTS 1 Topluluk düzeyindeki uygulamaların (Gümrük 

birliği, ekonomik bütünleşme) takip edilmesi için ve NUTS 3 de bölgesel tedbirlerin 

nerede uygulanması gerektiğini tam olarak değerlendirmek için uygun 

görülmektedir.  

 

Yapısal fonlar kapsamında destek verilecek hedef bölgelerin tespit edilmesinde 

NUTS 2 ve NUTS 3 düzeyleri esas alınmakta, ekonomik ve sosyal uyum raporları 

da NUTS 2 düzeyi esas alınarak hazırlanmaktadır. AB’ne aday ülkelerin üye 

olduklarında, Yapısal Fonlardan ve Uyum Fonundan yararlanabilmesi için bazı 

asgari koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Özellikle idari mekanizmanın 

modernizasyonu çerçevesinde ele alınabilecek bu gelişmeler, ülkemiz açısından 

sadece AB üyeliği perspektifiyle değil fakat çağa uyum sağlayacak bir Türkiye 

yaratmak için de dikkatle izlenmeyi hak etmektedir. Bu konuda AB’ın öngördüğü 

zemin öncelikle aday ülkelerde:  

• ulusal bütçeden ayrılan payın artırılması, uygun bütçe araçları geliştirilmesi, 

kamu idaresinin güçlendirilmesi gibi önlemlerle bölgesel politikalara önem verilmesi; 

• kalkınma planlamasında ve yapısal projelerin finansmanının 

gerçekleşmesinde ulaşım, çevre, endüstri, tarım gibi farklı sektörlerden sorumlu 

bakanlıkların rollerini netleştirmeye yarayacak bakanlıklar arası işbirliği için uygun 

prosedürler bulunması; 
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• gerekli bütçe kaynaklarından ve teknik deneyimden çoğunlukla yoksun olan 

bölgesel ve yerel otoritelerin sürece dahil edilmesidir5.  

Ayrıca bütçe konusunda da AB kaynaklarında nitel ve nicel iki önemli soruna 

değinilmektedir. Nicel sorun, aday ülkelerin Yapısal Fonların kullanımını 

kolaylaştıracak uyumlaştırılmış ulusal fonlar tahsis etmesi; nitel sorun ise her aday 

ülkede gerçekleştirilecek reformların üye ülkelerdekine benzer prosedürler ve izleme 

sistemleri ve bölgesel kalkınma araçları getirecek metodolojik gelişmeler 

sağlamasına özen gösterilmesidir. Örneğin Bulgaristan, Macaristan ve Slovenya’da 

bölgesel fonlar oluşturulmuş olmakla birlikte, hem bu fonların hem de Yapısal 

Fonların doğru kullanımı AB açısından hâlâ dikkatle izlenmesi gereken bir konumda 

görülmektedir6.  

 

Üzerinde önemle durulan bir diğer konu da, yerel idarelerin geliştirilmesidir. AB, 

yerel idareleri küçük işletmelere destek vermede, yöresel kalkınmada inisiyatif 

kullanmada ve işbirliği geliştirmede bölgesel kalkınmanın en önemli aktörleri 

arasında kabul etmektedir. Aday ülkeler söz konusu olduğunda, AB’ın yakındığı 

konuların başında, merkezi otoritelerin yerel idarelerin yönetsel ve idari becerilere 

gerçekten kavuşması konusunda isteksiz ve tutuk davranmaları gelmektedir. Adem-i 

merkezileşme girişimlerinin vakitsiz ya da acemice yapılmasının yerelleşme sürecini 

geriye götürdüğü; bu konuda en uygun zaman, biçim ve biçime ancak aday ülkelerin 

kendilerinin karar verebileceği AB tarafından benimsenmekte ancak konunun 

Yapısal Fonların kullanımı boyutunun doğrudan AB’yi ilgilendirdiği de 

vurgulanmaktadır7.  

 

Türkiye, bölgesel gelişme alanında AB’ye uyum sürecinin bir gereği olarak, yerleşme 

merkezlerinin kademelenmesini, iller arasındaki fonksiyonel ilişkileri, coğrafi 

koşulları, istatistik toplama ve plan yapma amacına uygunluğu da dikkate alarak, AB 

istatistiki sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde, üç düzey halinde İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) yapılmıştır. AB yetkilileri tarafından da 

onaylandıktan sonra, 28 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu 
                                                            

5 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
6 Şentürk 2009 
7 (Çevrimiçi) http://www.gap.gov.tr/Turkish/Dergi/D9152001/destek.html , 27 Eylül 2009 
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Kararı ile yürürlüğe konulan bu sınıflandırmanın, yine aynı Karar kapsamında 

bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesinde esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Bu bölgelendirmenin üç düzeyi şu şekildedir8; 

TR1: İstanbul (TR10: İstanbul) 

TR2: Batı Marmara (TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ, TR22: Balıkesir,Çanakkale) 

TR3: Ege (TR31: İzmir, TR32: Aydın, Denizli, Muğla, TR33: Afyonkarahisar, 

Kütahya, Manisa, Uşak) 

TR4: Doğu Marmara (TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir, TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, 

Sakarya, Yalova) 

TR5: Batı Anadolu (TR51: Ankara, TR52: Karaman, Konya)  

TR6: Akdeniz (TR61: Antalya, Burdur, Isparta TR62: Adana, Mersin, TR63: Hatay, 

Kahramanmaraş, Osmaniye)  

TR7: Orta Anadolu (TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, TR72: 

Kayseri, Sivas, Yozgat) 

TR8: Batı Karadeniz (TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak, TR82: Çankırı, 

Kastamonu, Sinop, TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)  

TR9: Doğu Karadeniz (TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) 

TRA: Kuzeydoğu Anadolu (TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum, TRA2: Ağrı, 

Ardahan, Iğdır, Kars)  

TRB: Ortadoğu Anadolu (TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, TRB2: Bitlis, 

Hakkari, Muş, Van) 

TRC: Güneydoğu Anadolu (TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis, TRC2: Diyarbakır, 

Şanlıurfa, TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt) 

 

Bu çerçevede, bölgesel gelişme alanında, Türkiye’den 2003 Yılı Katılım Ortaklığı 

Belgesinde Ulusal Kalkınma Planı ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

(İBBS) Düzey 2’lerde (NUTS 2) bölgesel kalkınma planları hazırlanması suretiyle, 

                                                            

8 Anonymus 2000 
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a.Bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir ulusal ekonomik ve sosyal uyum 

politikasının geliştirilmesi, 

b.Bu başlık altındaki mevzuatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin 

kabul edilmesi, 

c.Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan çok yıllı 

bütçeleme usullerinin oluşturulması, 

d.Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların güçlendirilmesi ve  

e.Bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge 

birimlerinin kurulması istenmektedir9. 

 

Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, AB’ye ekonomik ve sosyal uyum sürecinin 

çerçevesini oluşturan ve 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı, 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ekonomik ve sosyal uyumun en önemli 

yatay önceliği olarak bölgesel gelişmeye ağırlık veren Plan’da, finansman desteğinin 

en geniş olduğu alan bölgesel gelişme olarak tespit edilmiştir. Planda yönetim 

otoritesi olarak DPT Müsteşarlığı belirlenmiş olup, uygulamaya ilişkin görevlerin 

sektörel ve bölgesel kurumlar gibi “ara kurumlar” ile paylaşılması, bölgesel gelişme 

politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi ve 

bu alandaki program ve projelerin yönetimine ilişkin bazı görevlerin Kalkınma 

Ajanslarına (KA) devredilmesi öngörülmüştür 10. 

 

Kalkınma Ajansları; kamunun finansman sağladığı bölgesel ekonomik gelişmeyi 

özendirmek üzere tasarlanmış, çalışma alanı merkezi ve yerel idarelerin dışında 

olan kurumlardır11. Bölge ajansları, il veya ilçe değil, bölge esas alınarak 

kurulmuştur12 . 

                                                            

9 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
10 (Çevrimiçi) http://www.basbakanlik.gov.tr , 8 Ağustos 2009 
11 Kayasu, S. ve diğerleri. 2003.Yerel Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: 
Bölgesel Kalkınma Ajansları, İTO Yayınları, İstanbul, sf: 7  
12 Şentürk 2009 
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Farklı ülkelerde kurulmuş olmalarına rağmen ortak özellikler gösteren bölgesel 

kalkınma ajanslarının idari yapılarını, faaliyetleri, görevleri ve finansmanları özetle şu 

şekildedir; 

İdari yapıları: Merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda olmasına, bölgesel 

bazda faaliyet göstermelerine rağmen, büyük bir kısmının merkezi hükümetler 

tarafından kurulduğu gözlemlenmektedir. Ajansların politikalarını oluşturmak ve 

yürütmekle görevli bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Bu kurul, genellikle hükümet 

tarafından atanan ve ajansın kurulmasına katkıda bulunan kuruluşların 

temsilcilerinden oluşmaktadır.  

Ajanslar, harcamaları bakımından kamu idarelerine karşı sorumlu, politikalarının 

oluşturulması ve uygulanması bakımından ise, kuruluş kanun ve mevzuatları 

çerçevesinde serbest bırakılmışlardır. 

Faaliyet ve görevleri: Bölgeye yatırım yapmayı düşünen girişimciye bilgi vermek; 

bölgeye yada bölgeden dışarıya teknoloji transferi ile uğraşmak; bölgeye yerleşmiş 

firmalara tüm alanlarda danışmanlık hizmeti sunmak; yol, su, kanalizasyon, çöp 

toplanması gibi alt yapıyı düzeltme faaliyetlerinde aktif rol oynamak şeklinde ifade 

edilmektedir.  

Aslında son belirtilen faaliyetler yerel yönetimlerin görev alanına giren konuları 

oluşturmaktadır. Ancak yerel yönetimlerin mali imkanlarının yetersiz olması ve bu 

işleri yürütecek yeterli personeli olmadığı gibi nedenlerle bu işlerin artık bölgesel 

kalkınma ajanslarına bırakılması istenilmektedir. Ajanslar yerine getirdikleri 

faaliyetlere göre Zayıf ve Kuvvetli bölgesel kalkınma ajansları olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadırlar: Sadece bölgeye dışarıdan yatırım çekme amacı taşıyan ajanslar 

zayıf ajans olarak nitelendirilirken, bölgeye yatırım çekme amacına ek olarak 

bölgesel ekonomi ve iş hayatının gelişmesi, bölgesel kentleşme ve çevrenin 

düzenlenmesi, istihdamın arttırılması amacı taşıyan ajanslar da kuvvetli ajanslar 

olarak nitelendirilmektedir. 

Finansmanları: Bölgesel kalkınma ajansları genel bütçeden ve özel fonlardan 

finanse edilmektedir. Ajanslara devlet başlangıçta nakdi ve emlak şeklinde ayni 

sermaye tahsis etmektedir. Ayrıca ajanslar, sanayileşmeyi desteklemeyi hedefleyen 

çeşitli devlet fonlarına ve bu fonların kullanımına göre proje sunarak kredi 

almaktadırlar. Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından bölge kalkınma 

ajanslarına fon sağlanmaktadır.  
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Finansman konusunda özellikle “Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu” (ABKF) ve “Ön 

Katılım İçin Yapısal Araç Fonu” (ÖKYAF) devreye girmektedir. AB’nin yapısal 

fonlarından biri olan ABKF altyapıları geliştirmek, yerel kalkınmaya öncelik vermek 

ve küresel rekabete adapte olma amacıyla yapısal güçlük içindeki ülkelere verilirken 

ÖKYAF, AB’ye katılıma aday olan  ülkelerin altyapı projeleri için verilmektedir13 . 

 

Ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulmasını düzenleyen “Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” 25 Ocak 2006 tarihinde 

resmi gazetede yayınlanmıştır14.  

 

Ajanslar yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak bütün kaynakları 

harekete geçirecek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracaktır. 

Burada, Ajansın girişimci ve KOBİ desteği sağlama, devlet yardımlarını uygulama, 

kırsal kalkınma faaliyetlerini destekleme, altyapı ve çevre projelerini gerçekleştirme 

gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yerine geçmemesi ve 

doğrudan uygulama yapmaması esas olacaktır. Ajanslar, elinde bulundurduğu 

kaynaklar ve teknik birikimi ile bu kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere bütün 

ilgili tarafları (paydaşları) destekleyecek ve bunlar arasında koordinasyonu 

sağlayacak, onların faaliyet ve projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar 

hale getirecek ve dolayısıyla daha yüksek bir büyüme, gelir ve istihdam etkisi 

meydana getirecektir. Bir diğer ifadeyle, ajanslar uygulayıcı kuruluş ve yerel aktörleri 

destekleyecek ve bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda 

olacaktır. 

 

Ajanslar yerel düzeyde planlama, programlama, proje üretme ve uygulama 

kapasitesini artıracaktır. Özellikle yerel yönetimler reformunun hayata 

geçirilmesinden sonra, yerele çok önemli miktarda kaynak ve yetki transferinin 

yapılması beklenmektedir. Ancak, reformun ilk yıllarında uygulamada beklenen 

etkinlik artışının sağlanabilmesi ve ciddi oranlı bir büyüme, gelir artışı ve istihdam 

etkisi oluşturulabilmesi için başta yerel yönetimlerin kendileri olmak üzere, bütün 

                                                            

13(Çevrimiçi) http://www.kamuyonetimi.org , 21 Ekim 2009  
14 (Çevrimiçi) www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/5449SayiliKanun.pdf , 03.03.2010 
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yerel aktörlerin teknik kapasitesinin desteklenmesine ihtiyaç duyulacaktır. Ajanslar 

yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile bütün yerel aktörlerin, 

özellikle başlangıçta ihtiyaç duyacağı planlama, programlama, projelendirme, 

koordinasyon ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine destek olacaktır. Ajanslar 

bölgelerde ve yerelde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına yardımcı olacaktır. 

Hem teknik kapasitesinin sağladığı bilgi birikimini, hem de aracılık ettiği kaynakları 

etkin bir şekilde kullanarak birden çok ili ilgilendiren projelerin ve faaliyetlerin 

mükerrerliklere yol açmadan ve kaynak israfı oluşturmadan gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır. Bölgesel niteliği olan havaalanı, ihtisas hastaneleri, bazı yüksek 

öğretim yatırımları, havza ve kıyı koruma ve geliştirme projeleri, bataklık projeleri, 

kırsal kalkınma projeleri, organize sanayi bölgeleri gibi projelerin Ajanslar aracılığıyla 

ulusal, bölgesel ve yerel önceliklere göre planlanması ve desteklenmesi geçmiş 

yıllarda yanlış örneklerine sıkça rastlanan gereksiz ve verimsiz yatırım israfına mani 

olacaktır. Ajanslar, bu tür bölgesel nitelikli projelerin en uygun yer seçimine göre, 

ideal büyüklükte, en uygun şartlarda ve nitelikte ve yeterli finansmanla 

gerçekleştirilmesi konusunda etkin rol oynayacaktır15. 

 

Makro ve mikro ölçekli planlama deneyimleri, aslında her iki ölçeğin arasında ihtiyaç 

duyulan optimum bir plan ölçeğinin ve plan bölgesinin gerekliliğine işaret etmektedir. 

Esnek olmayan, son derece katı, detaylı, durağan ve her şeyi en ince ayrıntısına 

kadar kontrol etmeye yönelik olarak merkezden yapılan plan çalışmaları yerelde 

yeterli sahiplenme oluşturmadığı gibi, yerel ve bireysel farklılıkların hayata 

geçirilmesine bazen engel bile olmaktadır. Diğer taraftan, fiziksel planlar gibi yerelde 

yapılan planlama çalışmaları ise ulusal öncelikleri yansıtan, bölgeler arası etkin 

işbölümüne ve rekabetçi üstünlüklere dayalı stratejik bir vizyon ve hedeften yoksun 

olmaktadır. Sonuç olarak, yerleşmelerin sorunları uzaktan planlama ile 

çözülememekte; imkanları, potansiyeli, içerdiği “gömülü” yerel gelişme bilgileri ise 

uzaktan algılanamamaktadır. Yeni planlama ve idari örgütlenme anlayışı içinde, 

uygun kurumsal altyapının oluşturulmasıyla birlikte planlamanın ilgili yerleşmelerde, 

yukarıdan-aşağıya değil aşağıdan-yukarıya başlatılan etkileşimli bir süreçle 

yapılması ve uygulanması sağlanacaktır. Gelişmiş ülke deneyimleri göstermiştir ki, 

bunun için en uygun ölçek bölgesel plan ölçeği, en uygun alan ise genellikle birden 

                                                            

15 Şentürk 2009 
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çok idari sınırı (ili) kapsayan ve Ajansların kuruluşuna baz teşkil edecek olan 

optimum “plan bölgesi”dir16. 

 

Artan eğitim seviyesi, ulusal ve uluslararası piyasalarda etkin rekabet için gerekli 

örgütlenme ve dayanışma kültürü, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle kalkınma amaçlı kullanılabilecek kamu kaynaklarının reel olarak 

artmaması gibi nedenlerden dolayı yerel aktörlerin kendi sorunlarına çözüm 

amacıyla oluşturdukları yerel örgütlenmeler ile bunların talepleri ülkemizin bütün 

yörelerinde hızla artmaktadır. Bu, bir bakıma, gelişen yerel ve bölgesel kalkınma 

bilincinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bunlara örnek olarak, fahri bir ajans 

vazifesi gören Ege Ekonomisini Güçlendirme Vakfını (EGEV) ve Mersin Ticaret 

Odası bünyesinde kurulmuş olan ve aynı zamanda EURADA üyesi de olan Mersin 

Kalkınma Ajansını vermek mümkündür. Ancak, genellikle, özel kesimin ve sivil 

toplum kuruluşlarının sektörel uzmanlaşma, üretim ilişkileri, sosyal dayanışma, 

çevre koruma, hemşehrilik dayanışması ve yerel kalkınma temelinde oluşturdukları 

bu yerel girişimler çoğu zaman teknik açıdan proje üretme ve uygulama 

kapasitesinden yoksun durumdadır. Diğer taraftan bu kapasiteye sahip olan kurum 

ve kuruluşlar ise kendilerine yerelde rehberlik edecek, yerel aktörler arasında 

koordinasyon ile yeterli kaynak ve destek sağlayacak kurumsal bir yapının eksikliğini 

hissetmektedir. Ajanslar, gelişen bu dayanışma içinde rekabet ve kalkınma bilincini 

doğru yöne ve alanlara kanalize etmede çok önemli bir işlev yüklenecek, yerelde bu 

alanda çok ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, karar alma ve uygulama 

yapılarının katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine 

doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve 

pekiştirecektir17. 

 

Ulusal ve küresel rekabet, özellikle esnek ve dinamik üretim yapılarıyla değişen 

koşullara kolay ayak uydurabilen KOBİ’ler için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu 

kapsamda, yerel girişimciliğe ve KOBİ’lere dayalı bir kalkınma modeli bölgelerin ve 

ülkelerin yerel, ulusal ve küresel piyasalara entegre olabilme şansını artırırken, 

kalkınmanın sürdürülebilirliğini de temin etmektedir. Bu kalkınma modelinde, yerel 
                                                            

16 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
17 Şentürk 2009 
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girişimcilere ve KOBİ’lere sağladıkları destekler ile ajanslar özel bir önem 

kazanmaktadır. Küreselleşme süreci, bütün toplumlara ve yerel-bölgesel 

ekonomilere tehditler yöneltirken, aynı zamanda bazı fırsatlar da sunmaktadır. Yerel 

aktörlerin küreselleşmenin tehditlerine karşı koyabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve 

sunduğu fırsatlardan azami faydanın elde edilebilmesi, bu faktörleri iyi teşhis eden, 

yorumlayabilen ve bunlara uygun politikalar geliştirebilen kurumların varlığını 

gerektirmektedir. Ajanslar, bu bağlamda, bir taraftan küresel düzeyde yaşanan 

gelişmeleri yerel düzeye aktarırken, diğer taraftan da yerel potansiyeli, varlıkları, 

üstünlükleri ve özgünlükleri küresel pazarlara taşıyacaktır. Burada, hem küresel 

şartların iyi yorumlanması ve yerele iyi aktarılması, hem de yerel potansiyelin tespiti 

ve toplanan yerel-bölgesel bilginin küresel piyasaya özgün ürünler veya hizmetler 

halinde pazarlanması ajanslar türünde teknik kapasitesi yüksek, uzmanlaşmış bir 

kurumun varlığını gerektirmektedir. Ajanslar aynı zamanda, uluslar arası düzeyde 

yapılacak tanıtımlara ve bu tanıtımlardan sorumlu birimlere her türlü desteği 

sağlayacaktır. 

 

Ülkemizde proje yapma ve uygulama anlayışı, genelde kendi içine kapalı bir 

ortamda geliştirilen projelere topyekün bir finansman aranması mantığına dayalıdır. 

Oysa özellikle uluslararası kurum ve kuruluşların çeşitli ülkelerde uyguladığı farklı 

nitelikteki projeler göstermiştir ki, projelerin başarısında yararlanıcının sağlayacağı 

maliyet paylaşımı veya eş finansmanın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Maliyet 

paylaşımı yararlanıcın “elini taşın altına koyması” yaklaşımını yansıtmakta ve 

projelerde baştan ciddi bir sahiplenme ve ortaklık ruhu meydana getirmektedir. 

Ancak, projenin başarısında bu kadar önemli bir etkiye sahip olan bu uygulamayı 

yerel/bölgesel kalkınma hedefi doğrultusunda kullanabilecek esnek bir kurumsal 

yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ajanslar, bu bakımdan da sağlayacağı proje ve 

faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje 

üretme kültürü ve yeteneğini geliştirecektir. Bu sayede, farklı tarafların kaynakları 

gerçekten öncelikli projeler üstünde yoğunlaştırılabilecek ve bu projelerin kısa 

sürede hayata geçirilmesi sağlanmış olacaktır 18.  

 

                                                            

18 Şentürk 2009 
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Ajansların yürüttüğü faaliyetler sadece yerel ve bölgesel kalkınma ile sınırlı 

kalmayacaktır. Normalde üreten bölgeler tarafından sübvanse edilen, gelişme 

zorluğu yaşayan bölgelerin zaman içinde kendi ayakları üzerinde durabilmelerini 

sağlayacaktır.  Gelişme zorluğu çeken bölgelerin ve yörelerin çoğunda, girişimcilik 

ruhunu ve kültürünü harekete geçirip, yönlendirecek ve bunun için gerekli ilk 

destekleri sağlayacak kurumsal kapasite bulunmamaktadır. Ajanslar bu alanda 

faaliyet gösteren kurumlarla aktif işbirliği ve koordinasyon içinde kritik destekler 

sağlayarak, bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak 

geliştirecektir. Ülkemizin Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, AB’ye ekonomik ve 

sosyal uyum sürecinin çerçevesini oluşturan ve 2004-2006 dönemini içine alan Ön 

Ulusal Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından 

hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu planda 

bölgelerin içsel politikalarının harekete geçirilmesi kararlaştırılmış ve orta vadeli 

öncelikler şu şekilde belirlenmiştir: 

a-İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle kendi hesabına çalışma 

potansiyelinin artırılması, 

b-Mevcut ve yeni kurulacak KOBİ’lerin desteklenmesi ve şebeke tarzı etkileşim 

örgütlenmeleri biçiminde işbirliği-ortaklık potansiyellerinin yükseltilerek, kolektif 

düzeyde rekabet etme güçlerinin artırılması, 

c-Yeni yatırımların gerçekleşmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

açısından önem taşıyan fiziki ve sosyal alt yapı yatırımlarının desteklenmesi, 

d-Kırsal alanda ekonomik faaliyet çeşitliliğinin artırılması, 

e-Yerel katılımı artıracak girişim alanlarını geliştirecek ve yerel ekonomik 

gelişmeye yerel aktörlerin kolektif müdahalesini düzenleyecek yeni yerel yönetişim 

modelleri ile kurumsal yapının güçlendirilmesi19 20. 

 

 

 

                                                            

19 (Çevrimiçi) http://www.platodanismanlik.com, 15 Haziran 2009 
20 (Çevrimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/o-ukp.pdf , 03.03.2010 
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3.3 Yerel Yönetimlerin AB Bölgesel Kalkınma Hibe Mekanizmalarını Kullanımı 

27 üyeli AB, demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel 

değerleri paylaşan ülkelerle ortaklıklar kurar. AB bu ülkelerin ekonomik ve sosyal 

gelişmelerine çeşitli mali araçlarla finansal olarak katkı sağlar. 

AB finansmanı alan kurumlar sağlık ve eğitimden alt yapı ve kırsal kalkınmaya kadar 

değişik alanlarda kamu politikalarının tasarlanması ve uygulanmasından sorumlu 

kurumlardır. Bu finansmanın bir kısmı ayrıca bu alanlarda reformu destekleyen sivil 

toplum örgütleri aracılığıyla aktarılmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz 

entegrasyon sürecinde önemini artıran AB mali fonları, bir faydayı esas alarak 

yapılmış nitelikli ve uygun projelere karşılıksız destekler sunmaktadır.  

AB, 2007’den itibaren katılım öncesi finansmanını “Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı” (IPA) olarak adlandırılan tek bir araçtan sağlamaya başlamıştır. Bu yeni araç 

Avrupa Komisyonu’nun önceki genişlemelerden edindiği tecrübeler ve aday ve 

muhtemel aday ülkelerin ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. IPA’nın 

amacı dış yardım ve iç politika arasında bir köprü görevi görmektir.  

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje 

Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği 

almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim 

etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile 

birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, 

faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri 

ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme 

şartlarını içerir. 

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız 

Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen 

standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir. Değerlendirme 

ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının 

hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet 

etkinliğini kapsar. 
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Başvuru için, www.dpt.gov.tr, www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet 

sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe 

programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.  

Yerel yönetimlere sağlanan diğer hibeler; 

• Dünya Bankası Hibeleri 

• BM Hibeleri 

• REC (Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi) 

• Yatırım Bankaları tarafından verilen hibelerdir. 

Bunları içerisinde en önemlisi ve Yerel Yönetimler için en makul olanlarından birisi, 

Yatırım Bankaları tarafından verilen “Yapım İşi Öncesi Hibeler”dir. 

Avrupa Yatırım Bankası, yapım işi öncesi vermiş olduğu hibeleri, fizibilite raporu 

hazırlanması için vermektedir. Yapım ihalelerinin uluslar arası olabilmesi için, 

hazırlanmış fizibilite raporlarının da uluslar arası niteliği taşıması gerekmektedir(Yani 

uluslar arası deneyime sahip firmalarca hazırlanması istenmektedir). 

Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından verilen hibeler ise genellikle yapım işinin 

yanı sıra, yürütülmesi öngörülen eğitim hizmetleri için verilmekte olup, projenin 

içerisinde görev alacak personelin yapım işi tamamlanmadan önce bazı eğitimlerden 

geçmesine yönelik olmaktadır, ya da projenin ilerlemesi için kurum içerisinde başka 

birimlerde yapılması gerekli çalışmaların organize edilmesi gerekli eğitimlerin 

verilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Türkiye kırsal üretimde çok büyük potansiyele sahip bir ülkedir. AB’ne katılımın 

olması durumunda 550 milyon tüketiciye ve çok güçlü ve çok fazla rakibe sahip 

olacak kırsal üreticilerin bu rekabet ortamına hazırlanması ve alt yapısının 

güçlendirilmesi hayati önemdedir. Ayrıca sosyal alanda olanlar öncelikli olmak üzere 

bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi amaçlı projeler ve kırsal kalkınma projeleri tüm 

bölgelerin bu sürece hazırlanmasında önemli bir çalışma olarak görülmektedir. 

Başta belediyeler olmak üzere yerel dinamiklerin harekete geçirilerek yurttaş-devlet 

dayanışmasının yoğun olarak yaşandığı bölgesel kalkınma projelerinin tüm yurda 

yayılması, halkın büyük bir çoğunluğuna yaşama ortamı sağlayan kırsal bölgelerde 

uygulanacak proje tekliflerinin devlet kurumları tarafından değil yerel yönetimler 

tarafından yapılması ülkemizde bölgesel kalkınmanın hedefine ulaşmasında 

belirleyici bir unsur olacaktır. 

 

Bölgesel kalkınma projesi uygulanacak bölgelerin sosyal ve kültürel yapısını bilen, 

projelerin sürdürülebilir kalkınma ruhunu yansıtabilecek ve aynı bölgede yaşamakta 

olan kişi ve kurumsal yapıların lider olarak katılımı, hem sürdürülebilir bir kalkınmayı 

sağlayacaktır hem de projelerin başarısını arttıracaktır. AB’ne tam üyelik yolundaki 

ülkemizde AB politikalarına her alanda uyum olduğu gibi bölgesel kalkınma alanında 

da uyum sağlamak zorundadır.  

 

Yerel yönetimlerin AB Destekli Hibe Programları kapsamında karşılaştıkları temel 

sorunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

1.Satın alma kuralları başta olmak üzere projenin yönetimi ve denetlenmesi 

aşamalarında, prosedürlerin yeni olması nedeniyle bu konularda yetişmiş personel 

eksikliği çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bazı 

belediyelerimizde AB Projelerinin ihale aşamasında Prag Kriterlerinin uygulanması 

gerekirken, bilgi eksikliği nedeni ile 4734 sayılı İhale Kanunu kriterleri uygulanmakta, 

bu nedenle ihaleler iptal edilmiş ve dolayısı ile zaman kayıpları yaşanmaktadır. 

2.Hibe fonlarından faydalanabilmek için AB Hibe mekanizmalarının temel 

kurallarından birisi olan vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmama şartı, başvuru 

aşamasında sorun teşkil etmektedir. Söz konusu borçların yapılandırılması, sorunu 
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geçici olarak çözse de yapılandırılan borçların düzenli ödenmesi 

gerçekleşmeyebiliyor. Bu durum belediyelerin İller Bankasından aldıkları payın bir 

miktarının bahsi geçen borçlara karşılık alıkoyulmasına neden olabilmektedir. 

3. AB, özellikle su kaynaklarını ilgilendiren projelerin Su Çerçeve Direktifiyle 

uyumunu esas almaktadır. Hibe kullanan yerel yönetimlerin Su Çerçeve Direktifinin 

temel prensiplerinde olan “kirleten öder” prensibi başta olmak üzere diğer şartlarla 

uyumuna dikkat etmelidirler. 

4. Genel olarak AB Hibeleri, projenin uygulanması aşamalarını kapsamaktadır. Yani, 

tesisin yapılacağı arazinin kamulaştırılması başta olmak üzere işletme maliyetleri 

gibi maliyetleri kapsamamaktadır. Bu maliyetler bazı durumlarda projenin hayata 

geçirilmesini engelleyecek seviyede caydırıcı olabilmektedir. 

5. AB standartları ile Türk standartları arasındaki farklılıklar da sorun teşkil 

edebilmektedir. Türk standartları projenin maliyet etkinliğini riske atacak seviyede 

katı olabilirken AB standartları maliyet etkinliği esas alarak daha esnek 

olabilmektedir. 
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EKLER 
EK 1. 

Türkiye İle Avrupa Birliği Arasındaki İlişkilerin Kronolojik Özeti 
 

1959 yılından günümüze değin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin 

kronolojik özeti aşağıda verilmiştir21; 

 

Yıl : 1959  

• 31 Temmuz: Türkiye, AET'ye ortaklık için başvurdu.  

Yıl : 1963  

• 12 Eylül: Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliği'ne götürecek ve tam üyeliği sağlayacak 

olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.  

Yıl : 1964  

• 1 Aralık: Türkiye-AET arasında imzalanan Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.  

Yıl : 1970  

• 23 Kasım: Gümrük Birliği'ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol, Brüksel'de 

imzalandı.  

Yıl : 1971  

• 1 Eylül: Katma Protokol'ün ticari hükümleri "Geçici Anlaşma" ile yürürlüğe konuldu. 

AB Türkiye'den ithal sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ve miktar 

kısıtlamalarını (tekstil ürünleri hariç) kaldırdı.  

Yıl : 1973  

• 1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi. Türkiye, Birinci Gümrük İndirimi ve 

Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu (AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi) gerçekleştirildi.  

• 21 Mayıs: Türkiye ile AET arasındaki, AET'nin genişlemesine ilişkin görüşmeler, 

mutabakat ile sonuçlandı.  

                                                            

21 (Çevrimiçi) http://www.abgs.gov.tr, 5 Mayıs 2009 
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• 30 Haziran: Birinci Genişleme Anlaşması (Tamamlayıcı Protokol) Ankara'da 

imzalandı.  

Yıl : 1974  

• 1 Ocak: Tamamlayıcı Protokol ile ilgili "Geçici Anlaşma" yürürlüğe konuldu.  

Yıl : 1976  

• 1 Ocak: Türkiye, Katma Protokol'den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirerek, 

İkinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu'nu gerçekleştirdi.  

Yıl : 1978  

• 11 Ekim: Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Plan süresince, Gümrük Birliği 

yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım 

yapılması talebinde bulundu.  

Yıl : 1980  

• 30 Haziran: Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında 

Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini 

kararlaştırdı. (1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı).  

Yıl : 1982  

• 22 Ocak: Avrupa Parlamentosu, Türkiye-AET Anlaşması'nın askıya alınmasını 

Konsey ve Komisyon'dan istemesi nedeniyle, ilişkiler fiilen donduruldu.  

Yıl : 1986  

• 16 Eylül: Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 

tarihinden itibaren dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin yeniden 

canlandırılması süreci başladı.  

 

 

Yıl : 1987  
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• 14 Nisan: Türkiye, AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237'nci, AKÇT Antlaşması'nın 

98'inci ve EURATOM Antlaşması'nın 205'inci maddelerine istinaden tam üye olmak 

için müracaat etti.  

Yıl : 1988  

• 20-21 Aralık: Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya 

aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırılmış bir takvimi Avrupa 

Topluluğu'na verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.  

Yıl : 1989  

• 18 Aralık: Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki 

"Görüş" ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce 

(1992), yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılımından önce, 

ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer 

verdi.  

Yıl : 1990  

• 6 Haziran: Avrupa Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve 

hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir "İşbirliği Paketi"ni hazırlayarak 

Avrupa Konseyi'nin oluruna sundu.  

Yıl : 1994  

• 30 Temmuz: Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği'nin, Türkiye-AT arasında 1963 

yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nda belirtildiği şekilde gerçekleşmesini 

sağlayıcı ilkeleri tespit etti.  

Yıl : 1995  

• 13 Aralık: 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı, Avrupa Parlamentosu 

tarafından onaylandı. (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser).  

Yıl : 1996  

• 1 Ocak: Türkiye, AB ile entegrasyonunda, 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 Aralık 

1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde "Son 



 69

Dönem"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği 

sürecini tamamlayarak girdi.  

Yıl : 1997  

• 12-13 Aralık: Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi sonucunda Türkiye, aday ülkeler arasında zikredilmedi, ancak 

genişleme kapsamına alındı.  

Yıl : 1998  

• 3 Mart: Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlanan "Türkiye için Avrupa Stratejisi" başlıklı belge açıklandı.  

• 4 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin 

Komisyon görüşlerini içeren ilk "İlerleme Raporu" yayımlandı. Daha sonra her sene 

düzenli olarak yayımlanmaya devam etti.  

Yıl : 1999  

• 11-12 Aralık: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı'nda 

Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.  

• 13 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

Yıl : 2000  

• 4 Temmuz: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi 

Gazete'de yayımlanan 4587 sayılı Kanun'la, Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu.  

• 13 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

Yıl : 2001  
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• 26 Şubat: Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde 

Türkiye'nin alacağı yardımların temelini oluşturan Çerçeve Yönetmelik Genel İşler 

Konseyi'nin toplantısında kabul edildi.  

• 24 Mart: 8 Mart 2001 tarih ve 2001/235/AT sayılı "Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım 

Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin Karar", 24 

Mart tarih ve L 85 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.  

• 24 Mart: 19 Mart 2001 tarih ve 2001/2129 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Karar" 24 Mart 2001 tarih ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı.  

• 13 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için 

belirlenmiş kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine 

İlişkin, Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

Yıl : 2002  

• 20 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için 

belirlenmiş kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine 

İlişkin, Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

•12-13 Aralık: Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi'nde, Türkiye'nin Kopenhag siyasi 

kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde, müzakerelerin gecikmeden 

başlatılacağı belirtildi.  

Yıl : 2003  

• 19 Nisan: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AB Uyum Komisyonu kuruldu.  

• 12 Haziran: 19 Mayıs 2003 tarih ve 2003/398/EC sayılı "Türkiye için Katılım 

Ortaklığı Nihai Metni" 12 Haziran 2003 tarihli ve L 145 sayılı Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesi'nde yayımlandı.  

• 24 Temmuz: 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı "Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, 
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Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 

Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.  

• 5 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

Yıl : 2004  

• 24 Nisan: Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının yüzde 64.9'u Annan 

Planı'nı onaylarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise halkın yüzde 75.83'ü planı reddetti.  

• 6 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı ve rapora bağlı tavsiye 

belgesi yayımlandı. Söz konusu belgelerde, Türkiye'nin siyasi kriterleri gerekli 

ölçüde karşıladığı belirtilerek, birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması 

tavsiyesinde bulunuldu.  

• 17 Aralık: AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve toplantısında, Türkiye'nin siyasi 

kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 

2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.  

Yıl : 2005  

• 3 Haziran: Devlet Bakanı Ali BABACAN, Avrupa Birliği ile yapılacak tam üyelik 

müzakerelerinde "Baş Müzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.  

• 29 Haziran: Türkiye için, Müzakere Çerçeve Belgesi ve ilgili diğer belgeler 

yayımlandı.  

• 30 Temmuz: Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli 

Ankara Antlaşması'nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi (Estonya 

GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, 

Slovenya) kapsayacak şekilde genişleten "Ek Protokol"ü imzaladı.  

• 3 Ekim: Lüksemburg'da alınan kararla AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini 

başlattı.  
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• 20 Ekim: Üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan "Tarama Süreci", bilim ve 

araştırma alanında düzenlenen "Tanıtıcı Tarama" toplantısı ile başladı ve tüm 

fasıllardaki tarama toplantıları 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlandı.  

• 9 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

Yıl : 2006  

• 20 Ocak: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni planı BM Genel 

Sekreteri Kofi Annan'a sundu. Bu planda, Türk limanlarının Rumlara açılması 

karşılığında, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılması istendi.  

• 26 Ocak: 23 Ocak 2006 tarih ve 2006/35/AT sayılı "Türkiye ile Katılım Ortaklığı 

Belgesi'nde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin Karar" 26 Ocak 2006 

tarihli ve L 22 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.  

• 12 Haziran: Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslı, Lüksemburg'da 

düzenlenen Hükümetler arası Konferans'ta açıldı. Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine 

getirdiği belirtildi ve bu fasıl aynı toplantıda geçici olarak kapatıldı.  

• 31 Temmuz: Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA) tüzüğü 1085/2006 sayılı ve 31 

Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.  

• 8 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı. İmzalanan Ek Protokol'e 

karşın, limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açılmadığı 

tespitinde bulundu ve Türkiye'ye 14-15 Aralık'taki liderler zirvesine kadar süre verdi.  

• 13 Kasım: Avrupa Konseyi, İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti 

olmasını onayladı.  

• 11 Aralık: AB Genel İşler Konseyi'nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri 

Bakanları, 9 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul ederek, Türkiye'nin Ek 

Protokol'e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, 8 fasıl başlığının 

açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı.  
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• 15 Aralık: Brüksel'de, AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen 

liderler zirvesinde, Genel İşler Konseyi'nin önerisi aynen kabul edildi.  

Yıl : 2007  

• 29 Mart: İşletmeler ve Sanayi Politikaları faslında fiili müzakereler açıldı.  

• 17 Nisan: Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı.  

• 12 Haziran: Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA) uygulama tüzüğü, 2499/2007 

sayılı ve 12 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.  

• 26 Haziran: İstatistik ve Mali Kontrol fasıllarında fiili müzakereler açıldı.  

• 6 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

• 19 Aralık: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ile Trans-Avrupa fasıllarında fiili 

müzakereler açıldı.  

Yıl : 2008   

• 26 Şubat: 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/157/EC sayılı "2006/35/EC Sayılı Kararın 

Feshine ve Türkiye ile Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara 

Dair Konsey Kararı" 26 Şubat 2008 tarihli ve L 51 sayılı Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesi'nde yayımlandı.  

• 12 Haziran: Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fasıllarında fiili müzakereler 

açıldı.  

• 5 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ye üyelik için belirlenmiş 

kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin, 

Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.  

• 18 Aralık: Sermayenin Serbest Dolaşımı ile Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında fiili 

müzakereler açıldı.  

• 31 Aralık: 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
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İzlenmesine Dair Karar" 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı.  

Yıl : 2009  

• 10 Ocak: Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak 

tam üyelik müzakerelerinde "Baş Müzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.  

• 30 Haziran: Vergilendirme faslında fiili müzakereler açıldı.
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Ek 2.  

IPA Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Programı Proje Tanımlama Dokümanı 
Modeli  

 

1. Proje Başlığı: 
Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt Bölgelerinde Gıda ve İçecek Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi Amacıyla KOBİ’lerin Ortak Kullanımına Yönelik Ar-Ge Laboratuarı 
ve Pilot Tesis Kurulumu 

 

2. Program Otoritesi: 
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

 
3. Projenin Uygulanmasından Sorumlu Kuruluş:  

Siirt Belediyesi 

4. Operasyonel Programla Uyumluluk ve Uygunluk  
 

4.1. Programın Başlığı 

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Programı (2007-2009) 

4.2. Öncelik Ekseninin Başlığı  

İş Ortamının İyileştirilmesi (Öncelik 1) 

4.3. Tedbirin Başlığı  

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (Tedbir 1.1)  

4.4. Nihai Yararlanıcı (Finansal Anlaşmanın 15. maddesi 

Siirt Belediyesi 

4.5. Yardımın Nihai Yararlanıcısı 

Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin Bölgelerinde Gıda İle İlgili Faaliyet    

Göstermekte Olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Bölgeye Yatırım Yapmayı 
Planlayan Yeni İşletmeler 

 

4.6. Tedbir Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kategorisi/Çeşidi 

Tedbir Kapsamında Öngörülen Faaliyetler; 
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a.Hedef bölgelerde KOBİ’lerin Kullanımına Yönelik Ar-Ge Laboratuarı Kurulumu 

b.KOBİ’lerin Ürün Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunabilmeleri Amacı İle Pilot Tesis 
Kurulumu ve İşletimi 

c.KOBİ’lere Yatırımlarına Yön ve Destek Vermek Amacı İle Yatırım Teklifleri 
Oluşturulması ve Bunların Bilimsel Veriler İle Desteklenmesi 

d.Oluşturulacak Veri Tabanlarının KOBİ’lerin Bilgi Akışlarının Desteklenmesi 
Amacıyla Kullanılması 

e.KOBİ’lerin Personellerine Teknik Eğitim Verilmesini Sağlayacak Altyapı, İşletme 
İmkanları, Dokuman ve Eğitimci Teminin Sağlanması 

f. KOBİ’ler arası ortak üretim planlamasına Yönelik Destekleme Çalışmaları 

g. KOBİ‘lere Yeni Finansman Olanakları Araştırmak Ve Özellikle Proje Bazlı 
Kaynaklara Ulaşmalarında Rehberlik Ve Proje Üretmek. 

h.KOBİ’lerin proje çıktısı olan Ar-Ge laboratuarından ve pilot tesisten 
yararlanmalarını sağlamaya yönelik tanıtım ve işbirliği faaliyetleri. 

 

5. Projenin Tanımı 
 

5.1. Operasyonel Programın Hedeflerine Katkısı:  

Ülkemizde Araştırma-Geliştirme faaliyetleri özellikle büyük ölçekli kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilmekte ve bu faaliyetlerin çıktıları bu kuruluşlar tarafından 

kullanılarak, yeni ürünlerin arzı, mevcut ürünlerin daha düşük maliyet, daha yüksek 

verimlilik, geliştirilmiş kalite veya ürün güvenliği gibi gelişmeler/iyileştirmeler ile 

üretimi ile sonuçlanmaktadır. Ar-Ge çalışmalarının yürütülebilmesi için ise 

işletmelerin önemli laboratuar ve pilot tesis yatırımları gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. Bu ise özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle 

finansman ve yetkin ve yeterli personel istihdamı/temini gibi kısıtlar nedeni ile 

genel olarak olası olmamaktadır. Bu proje ile hedef bölgelerde bulunan işletmeler 

için gıda alanında sağlanacak Ar-Ge laboratuarı, kurulacak Pilot Tesis ve 

oluşturulacak teknik bilgi veri tabanı ve personel altyapısı ile sanayi altyapısının 

geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme, yenilikçilik, yeni ürün ve üretim teknikleri 
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geliştirmek, teknoloji altyapısının geliştirilmesi konularında katkı sağlanacaktır. 

Siirt Bölgesinde; 

a. Nar, 

b. Fıstık, 

c. Üzüm, 

d. Domates, 

e. Bal 

Batman Bölgesinde; 

a.Domates, 

b.Üzüm, 

c. Süt ve Süt Ürünleri 

Mardin Bölgesinde ise; 

a.Domates, 

b. Üzüm 

ürünlerine işlemekte olan tesislere yönelik sanayi alt yapısının geliştirilmesi 
planlanmaktadır. Projenin hedef bölgelerinde gerçekleştirilen ve gıda ve içecek 
sanayi için hammadde niteliğindeki ürünlere ait genel değerlendirme iller bazında 
olmak üzere ekte sunulmuştur. Bu konuda bölgede işletme sayısı yetersiz olup var 
olan işletmelerin de  altyapı problemleri bulunmaktadır. Örneğin Siirt’te 2008 yılı 
itibari ile fıstık işleyen işletme sayısı 2 iken, bölgede yetiştirile n fıstık miktarı 5.000 
ton/yıl’dır. İşletme sayılarının artışı, mevcut işletmelerin de altyapısının geliştirilmesi 
ihtiyacı söz konusudur. Bu durum, üzüm, domates, bal, nar gibi hammaddeleri 
işleyen işletmeler için de söz konusudur. Örneğin yine Siirt bölgesine has bir meyve 
olan Zivzik Narı’nın işlemesine yönelik bölgede herhangi bir gıda işleme tesisi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle de  özellikle tek bir ürün ilemeye yönelik sanayi 
altyapısının geliştirilmesine yönelik proje sunumundansa, oluşturulacak tesis ve 
laboratuarın optimum kullanımını sağlayacak olan, genel gıda ve içecek sanayi 
altyapısının geliştirilmesine yönelik bir proje önerisi hazırlanmıştır. 

 

5.2. Genel Hedefi:  

Projenin genel hedefi Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin bölgelerinde gıda ve içecek 
sanayine yeni yatırım alanları açmak için ortak kullanıma yönelik AR-GE merkezi ve 
pilot tesis kurarak yeni yapılacak yatırımların pilot üretim ve AR-GE maliyetlerini 
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ortak kullanım ile azaltarak yeni yatırım yapmaya cazip bir bölge ve oluşacak bilgi 
havuzu sayesinde doğru yatırımlar ile geniş bir ufuk oluşturmaktır. 

5.3. Projenin Amacı:  

Bu projenin amacı, hedef bölgede bulunan işletmelerin ürün araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri konusunda yaşanan sorunlarını çözerek yeni ürün geliştirmelerinin veya 
ürünlerini iyileştirme çalışmalarının sonuçlandırılması, personel yetiştirilmesine katkı 
sağlayarak hem bölge halkına yeni istihdam sağlanması hem de işletmelerin 
yetişmiş personel sorunun çözümü ve dolaylı olarak bölgede gerçekleştirilen bitkisel 
tarım ve hayvancılığın, ürünlerinin değerlendirme alanlarında yaşanabilecek artış 
sonucu desteklenmesidir. 

5.4. Projenin Uygulanacağı Yer(ler):  

Projenin Uygulanacağı Yerler; Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt  Bölgelerindeki 
KOBİ’lerin Sanayi Altyapısını Geliştirmek Üzere Batman Merkezli Pilot Tesis ve Ar-
Ge Laboratuarı 

Projenin Süresi : 18 Ay 

5.6. Hedef Grup(lar): 

Projenin hedef grupları;  

a.Hedef bölgede bulunan ve ürün araştırma-geliştirme altyapısı açısından 
dezavantajlara sahip olan, gıda ve içecek sanayinde faaliyet göstermekte olan 
işletmeler 

b.Hedef bölgede gıda ve içecek sanayinde faaliyet göstermek üzere yeni kurulan 
ve/veya kurulacak olan işletmeler, 

c.Genç girişimciler, 

d. Hedef bölgede bulunan ve istihdam soru yaşayan genç nüfus (vasıfsız eleman ve 
teknik eleman konumunda olanlar) 

e.Hedef bölgede gıda üretimi için hammadde üreticisi konumunda olan birincil 
bitkisel ve hayvansal ürün yetiştiricileri, 

f.Projenin yürütülmesi sonucu gerçekleştirilecek yeni yatırımların sağlayacağı 
istihdam olanaklarından faydalanabilecek olan kadın nüfus 

Özellikle mevcut işletmelerin ürün geliştirime konusunda ve yeni girişimlerin fizibilite, 
verimlilik ve proses geliştirme konusunda bölgede hizmet alabilecekleri bir altyapı 
imkanının bulunmaması projenin başlatılma gerekçeleri arasındadır. 

5.7. Projenin ve Arka planının (Öncesinin) Tanımı:  

Projenin Tanımı:  
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Bu proje hedef bölgede, gıda üretim alanında faaliyet göstermekte olan işletmelerin 
ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yaşadıkları sorunları çözerek yeni ürün 
geliştirmelerinin veya ürünlerini iyileştirme çalışmalarının sonuçlandırılması, 
personel yetiştirilmesine katkı sağlayarak hem bölge halkına yeni istihdam 
sağlanması hem de işletmelerin yetişmiş personel sorunun çözümü ve dolaylı olarak 
bölgede gerçekleştirilen bitkisel tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ve bu alanda 
faaliyet göstermeye yönelik yeni yatırımların önünün açılması amacı ile Ar-Ge 
Laboratuarı Kurulumu, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmeleri amacı ile “Pilot 
Tesis Kurulumu ve İşletimi”ni kapsayan bir projedir. Mevcut durumda hedef bölgede 
bu amaçlara uygun bir Ar-Ge laboratuarı ve pilot tesis bulunmaktadır. 

5.8. Ölçülebilir Göstergeler ile Projenin Sonuçları: 

Projenin gerçekleştirilmesi ile elde edilmesi öngörülen sonuçlar; 

a.Hedef bölgede bulunan gıda ve içecek işletmelerinin sayılarında artış, 

b.Bölgede yerleşik teknik personelin istihdamında artış, 

c.Mevcut işletmelerin patent gibi araçlar ile koruma altına aldıkları ürünlerinde artış 

sağlanması, 

d.Bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin yine bu bölgede işlenme ve pazara sunulma 

oranlarında artış, 

e. Yeni ürün çeşitleri ve yeni üretim tekniklerinde artış sağlanması  

f.TÜBİTAK-TEYDEB, TTGV gibi ülkemizde araştırma geliştirme faaliyetlerine çeşitli 

destekler sunan kuruluş ve/veya organizasyonlara hedef bölgede bulunan 

işletmelerden yapılan başvurularda artış sağlanması.  

5.9. Faaliyetler: 

Proje ile oluşturulacak Ar-Ge Laboratuarında, mevcut işletmelere ve yeni kurulacak 
işletmelere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler; 

a.Yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik laboratuar çalışmaları, 

b.Geliştirilen gıdaların doğrulanmalarına yönelik laboratuar çalışmaları, 

c.Üretilen gıda maddelerinin kalite düzeylerinin belirlenmesine yönelik laboratuar 
çalışmaları, 

d.Yine üretilen gıda maddelerinin gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve tespitine yönelik 
laboratuar çalışmaları, 

e.İşletmelerin laboratuarlarında çalışan personellerin eğitimine yönelik faaliyetler, 
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f.Eğitim kurumları ve STK’ların gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği gıda alanındaki 
projeler için laboratuar hizmetleri. 

Yine bu kapsamda oluşturulacak Pilot Tesis ile gerçekleştirilecek faaliyetler; 

a.Yeni ürün geliştirme çalışmalarına yönelik deneme üretimleri, 

b.Araştırma çalışmalarının kullanacağı materyallerin temini, 

c.Mevcut ürünlerin verimlilik çalışmaları, 

d.İşletmelerin teknolojik ve proses modernizasyonu çalışmaları için altyapı olanağı 
sağlanması, 

e.İşletmelerin teknik personelinin eğitimi için altyapı oluşturulması. 

f.Yeni yatırımlar için model çalışmalar yürütülmesi. 

6. Uygulama Düzenlemeleri 
 
6.1. Kurumsal Çerçeve:  

Projenin uygulanması için organizasyonumuzun kurumsal bir düzenlemeye ihtiyacı 
bulunmamaktadır.  Projenin yürütülmesi çalışmalarında organizasyonumuz 
öncelikle; a.Yürütücü Komite ve b.Danışman Komitesi  

kuracaktır. Bu komitelerin temsilcisi kişiler ile organizasyonumuzun bu konuda 
görevlendireceği Proje Koordinatörü, bir üst kurul oluşturacaktır.  

Ayrıca üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, il özel idareleri gibi lokal 
organizasyonlar ile temasa geçilerek, bu kurullarda yer almaları sağlanmaya 
çalışılacak ve işbirliği tekliflerinde bulunulacaktır.  Projenin destekleyicisi 
konumundaki kuruluşların bazılarından alınan destek karar yazıları yine ekte bilgi ve 
dikkatlerinize sunulmuştur. 

6.2. Önerilen İzleme Yapısı ve Yöntemi:  

Projenin yürütülmesinden proje koordinatörü sorumlu olacaktır. Proje koordinatörü  
profesyonel olarak projenin tüm aşamalarında danışman komitenin desteğinde 
projenin izlenmesini sağlayacaktır. Yürütücü komite’ye ve program otoritesine 
dönemsel raporlar sunacaktır. Ayrıca inşat işlerinde dışarıdan müşavirlik hizmetleri 
alınacak ve firmanın raporları ilgili birimlere bildirilecektir. 

6.3. Projenin Uygulanması için Gerekli Faaliyetler ve Sözleşmeler ile Bunların 
Sıralaması:  

• Çalışma Komitelerinin Oluşturulması, 
• Lokal Kurum/Kuruluş ve Organizasyonlar İle Temas ve İşbirliği Sağlanması 
• Ar-Ge Laboratuvarı İçin Altyapı Gerekliliklerinin Belirlenmesi, 
• Ar-Ge Laboratuvarı İçin Alet/Teçhizat/Malzeme/Personel İhtiyaçlarının 
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           Belirlenmesi, 
• Pilot Tesis İçin Altyapı Gerekliliklerinin Belirlenmesi, 
• Pilot Tesis İçin Alet/Teçhizat/Malzeme/Personel İhtiyaçlarının Belirlenmesi, 
• İhalelere Yönelik Dokümantasyon Çalışmalarının Başlatılması, Teknik ve 
            İdari Şartnamelerin Hazırlanması, 
• İhale ve Satın Alma Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi, 
• İnşaat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, 
• Montaj ve Devreye Çalışmalarının Başlatılması, 
• Çalışma/Hizmet Ekiplerinin Oluşturulması, 
• Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik Prosedürlerin Oluşturulması, 
• Bölgesel Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi. 
 

7. Riskler ve Varsayımlar: 
Projenin taşıdığı riskler; 

a.Hedef kitlelerin araştırma-geliştirme çalışmalarının tetiklenme oranında yetersizlik 
yaşanma olasılığı, 

b.İlgili gruplara tanıtım çalışmalarının yetersizlik olasılığı, 

Varsayımlar; 

a.Mevcut işletmelerin araştırma-geliştirme çalışmalarında, işletme sayısında, patent 
sayısında, verimlilik ve istihdam düzeylerinde artış sağlanması, 

b.Yerel Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kuruluşları ile ortaklaşa çalışma sonucu 
etkin tanıtım çalışmaları yürütülmesi, 

c.Bölge dışındaki akademik kuruluşlardan teknik ve bilimsel destek sağlanması. 

 

8. Projenin Hedef Kitle Üzerinde Beklenen Etkileri ve Çarpan /Yayıcı Etkileri: 
Proje ile hedef kitle üzerinde beklenen etki işletmelerin araştırma-geliştirme 
çalışmalarında,işletme sayısında, patent sayısında, verimlilik ve istihdam 
düzeylerinde artış sağlanması şeklindedir. 

Bölgede bu proje ile gerçekleştirilecek olan Ar-Ge ve pilot tesis başlangıç 
aşamasında gıda ve içecek sanayine hizmet edecek olsa dahi, daha sonra aynı 
tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanabilen tekstil ve giyim sanayi (özellikle 
organik tekstil), kimya ve kimyasal ürünler sanayi ve hatta ilaç sanayine de 
hareket getirecektir. Bölgede 3000’nin üzerinde endemik bitki bulunmakta ve 
bunların endüstriyel kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Bu bölgenin en 
büyük zenginliği olan güneş, su ve toprak ile en geniş ham maddesi olan tarımsal 
üretim üzerine sanayi yatırımlarının artmasını sağlamak için onların araştırma ve 
pilot üretim denemelerini yapacakları ortak kullanıma yönelik tesis ve bilgi havuzu 
oluşturmak onların yatırım yapmaları için doğru kararı verebilecekleri aydınlık bir 
ortamı en düşük maliyet ile sağlayacaktır. 



 82

 

9. Sürdürülebilirlik:  
Proje çıktıları ile sağlanacak olanakların kullanımı, özellikle derneğimize üyelik 
gerçekleştirilmesinin ardından oluşturulacak döner sermaye yapısı benzeri bir 
yapı, hizmet karşılığı sağlanacak katkı payları ve bağışlar ile sürdürülebilirlik 
geçekleştirilecektir. 

 

10.  Eşit fırsatlar, azınlıklar, hassas gruplar (ilgili ise): 
İşletmelerin Ar-Ge kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde bulunan işletmeler ile 
eşit fırsatlara sahip olması, kadınlar ve gençler gibi hassas gruplar için istihdam 
olanakları yaratılması bu proje ile mümkün olacaktır. 

 

11.  Diğer IPA Bileşenlerinin Tedbirleri ile İlişkileri: 
Bölgesel Kalkınma,  bilimsel ve teknolojik gelişme, eğitim fırsatları sunması, sivil 
toplum kuruluşlarının gelişmesine olanak tanıması gibi etkenler dolayısıyla diğer 
IPA bileşenlerinin tedbirleri ile ilişkilidir. 

5. IPA bileşeni olan Kırsal Kalkınmayı destekleyici nitelikte: 

-Tarımsal üretimin sanayide kullanım potansiyeli (bölgede 3000nin üzerinde 
endemik bitki bulunmakta ancak bunların endüstriyel (özellikle ilaç sanayi) 
değerlendirilmesi hiç yoktur.) ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ürün çeşidi ve kalitesi 
ile ilgili geçişli bir bilgi havuzu oluşturacak Ar-Ge. 

-Bu proje sayesinde bölgede tarıma dayalı sanayi geliştikçe tarımsal üretimde 
sözleşmeli üretim ile tarım ürünlerine artı değer kazandırılacak kırsal alana daha 
fazla üretim ve pazar imkanı sunulacaktır. 

 

 

12.  Avrupa Komisyonundan Talep Edilen Finansman:  
5.796.375 Euro 

 

13.  Eş-finansman:  
 

Ulusal Finansman  : 1.432.125 Euro 

AB Finansmanı : 4.296.375  Euro 
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14. Bütçe Dağılımı: (gösterge niteliğinde, uygun olduğu takdirde proje 
bileşenleri bazında)  

 

 AB Finansmanı 

(En fazla %75) 
(Avro) 

Ulusal Finansman 

(En az  %25) 

(Avro) 

TOPLAM  

(Avro) 

İnşaat 701.250 233.750 935.000 

Tedarik 3.150.000 1.050.000 4.200.000 

Hizmet 375.000 125.000 500.000 

Teknik Yardım 0 0 0 

Müşavirlik 70.125 23.375 93.500 

TOPLAM (Avro) 4.296.375 1.432.125 5.728.500 
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Ek 3.  

 
 

 

 

GAP KALKINMA AJANSI 
 

 
SOSYAL KALKINMA 

MALİ DESTEK PROGRAMI  
Referans Numarası :  

 

2009 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
Başvuru Formu 

 

 

 

Başvuru Sahibinin Adı T.C. SİİRT BELEDİYESİ 
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Genel Bilgiler 

Başvuru Kodu …………../………. 

Destek Programı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 

Projenin Öncelik Alanı Dezavantajlı Grupların Sosyal ve Kültürel uyum 
Sorunlarının Azaltılması 

Projenin Adı SİİRT BELEDİYESİ GEZİCİ KADIN VE ÇOCUK 
SAĞLIĞI HİZMETİ PROJESİ 

Projenin Etkileyeceği Göstergeler İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde Kadın ve 
Çocuk Sağlığı 

Projenin Süresi 8 Ay 

Projenin Toplam Bütçesi  

Talep Edilen Destek Miktarı  

Başvuru Sahibinin Yasal Adı T.C. Siirt Belediyesi 

Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsü Yerel Yönetim/Belediye 

Proje Konusu Alanda Faaliyet Süresi (Yıl)  

Proje Ortaklarının Adları –varsa– 

Tüzel Kişilikse Ünvanı) 

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü 

Siirt İl Özel İdaresi 

    
İrtibat Kişisinin İletişim Bilgileri 

Adı ve Soyadı Kasım Keremullah CEYLAN 

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

Cep Telefonu Numarası  

İrtibat Adresi  

Elektronik Posta Adresi  
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PROJE 
TANIM 
Projenin Adı 
Siirt Belediyesi Gezici Kadın ve Çocuk Sağlığı Hizmeti Projesi 

 

Projenin Uygulanacağı Yer 
 

TR-C3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt) Bölgesi /Siirt İl Merkezi ve Merkeze Bağlı 
Köyler 

Özet 
<Projenin özetini aşağıdaki tabloya 1 sayfayı aşmayacak şekilde yazınız.> 

 

Projenin Süresi  8 ay 

Projenin Amaçları  

(Genel ve Özel 
Amaçlar) 

Projenin genel amacı; Siirt İlinde sosyo-ekonomik ortamın 
iyileştirilmesine yönelik, dezavantajlı gruplardan olan kadın 
ve çocuklara yönelik gezici sağlık hizmeti sunulması için 
altyapı oluşturulmasıdır. 

 

Projenin Özel Amaçları; 

1.Siirt İli merkezinde ve merkeze bağlı köylerde bulunan ve 
özellikle sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle konuyla ilgili 
ihtiyaç duyan 18 – 49 yaş arası 8.500 kadın ve 0-9 yaş 
arası 8.500 çocuğa koruyucu sağlık hizmeti sunulması, 

2.Gerekli hallerde ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinin 
hedef gtuplar olan kadın ve çocuklara sunulması, 

3.Ülke ortalamasına göre daha yüksek olan çocuk ölüm 
oranlarının düşürülmesine katkıda bulunulması, 

4.Önleyici sağlık, beslenme ve hastalıkla mücadele 
konularında bölgede bulunan kadınlarda bilinç düzeyinin 
yükseltilmesi, 

5.Sunulacak gezici sağlık hizmetinin sonucunda diğer sağlık 
kurumlarının iş yükünün azaltılması ile daha etkin hizmet 
vermelerinin önünün açılması, 
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6.Sunulan sağlık hizmetleri sırasında elde edilen verilerin 
bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılması, 

7.Yerel yönetimin il merkezinde gerçekleştireceği 
uygulamanın bir model olarak ilçe yerel yönetimleri 
tarafından da izlenmesi ve uygulanması. 

    

Ortak(lar)  1. Siirt Belediyesi 
2. Siirt Sağlık İl Müdürlüğü 
3. Siirt İl Özel İdaresi 

Hedef grup(lar)1 / 
Müşteriler 

1.Siirt İl Merkezinde ve Merkeze Bağlı Köylerde Yaşayan  
15-49 Yaş Arası Kadınlar  

1.Siirt İl Merkezinde ve Merkeze Bağlı Köylerde Yaşayan  
0-9  Yaş Arası Çocuklar 

 

Nihai Yararlanıcılar2 

1.Siirt Belediyesi, 

2.Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, 

3.Siirt İli İlçe Belediyeleri, 

4.Bölgede bulunan diğer yerel yönetimler 

5.Siirt Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, 

6. Siirt İli Sağlık Kurumları 

Beklenen Sonuçlar 

1.Kadın ve çocuklarda yaşam kalitesinde olumlu değişim, 

2.Önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanma oranında artış, 

3.Çocuk ölüm oranında düşüş, 

4.Bebek ölüm oranında düşüş, 

5.Siirt Belediyesi’nin diğer alanlarda da gezici sağlık hizmeti 
verebilmesine yönelik sistematik ve altyapı oluşturması,  

6.Bölgedeki diğer il ve ilçe yerel yönetimlerinin gezici sağlık 
hizmeti vermeye başlaması, 

                                                            

1 “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek 
gruplar/kuruluşlardır. 
2 “Nihai Yararlanıcılar” projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar 
sağlayacak olanlardır. 
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7.Önleyici sağlık hizmetlerinin arttırılması sonucunda, 
tedaviye yönelik sağlık hizmeti ihtiyaçlarında düşüş ve 
dolayısıyla bu hizmetlerde kalite artışı 

Temel Faaliyetler 

1.Hizmet gerekliliklerinin belirlenmesi, 

2.Satın alma faaliyetleri 

3.Koordinasyon ve dokümantasyon çalışmaları, 

4.Hizmet uygulaması, 

5.Hizmetin optimize edilmesi 

 
Amaçlar 
 

Projenin genel amacı; Siirt İlinde sosyo-ekonomik ortamın iyileştirilmesine yönelik, 
dezavantajlı gruplardan olan kadın ve çocuklara yönelik gezici sağlık hizmeti 
sunulması için altyapı oluşturulmasıdır. 

 

Gezici sağlık hizmeti, sağlık kurumu dışında köy, mahalle ve ailelerin evlerinde 
yürütlen koruyucu sağlık hizmetleri ile gerekli hallerde ayaktan teşhis ve tedavi 
hizmetleridir. Gezici sağlık hizmetleri birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde 
düzenli olarak verilir. 

Gezici sağlık hizmetleri ile farklı sebeplerle sağlık hizmetlerinden yararlanmayan 
nüfusa temal sağlık hizmetleri yerinde sunulur. Bu yolla hizmet sunumunda, 
koruyucu sağlık hizmetleri ve riskli gruplar için ayakta tanı ve tedavi hizmetleri, 
öncelikle riskli yerler (sağlık kurumlarına uzak ve nüfusun yoğun olduğu yerler, kişi 
başı sağlık kurumu ve sağlık personeli sayısının düşük oranda olduğu yerler) ve 
riskli gruplar (bebek ve çocuk, gebe ve lohusa, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) vb. 
sunulur. 

Bu proje ile, Siirt ili merkezinde ve merkeze bağlı köylerde kadın ve çocuk sağlığına 
yönelik gezici sağlık hizmeti verilmesini sağlayacak altyapının oluşturulması, 
oluşturulan altyapı doğrultusunda hizmet sağlama metotlarının uygulanması, 
gerçekleştirilen uygulamaların değerlendirilmesi ve gezici sağlık hizmeti ile ilgili geri 
besleme ile sağlanacak verilerin kullanılması sonucunda, altyapı, yöntem ve 
materyalin optimize edilmesi ve optimize edilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması 
sonucunda hedef bölgede kadın ve çocuk sağlığında iyileştirmenin sağlanması 
hedeflenmektedir. 
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Projenin Özel Amaçları; 

1.Siirt İli merkezinde ve merkeze bağlı köylerde bulunan ve özellikle sosyo-
ekonomik koşullar nedeniyle konuyla ilgili ihtiyaç duyan 18 – 49 yaş arası 8.500 
kadın ve 0-9 yaş arası 8.500 çocuğa koruyucu sağlık hizmeti verilmesi, 

2.Gerekli hallerde ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinin kadın ve çocuklara 
sunulması, 

3.Ülke ortalamasına göre daha yüksek olan çocuk ölüm oranlarının düşürülmesine 
katkıda bulunulması, 

4.Önleyici sağlık, beslenme ve hastalıkla mücadele konularında bölgede bulunan 
kadınlarda bilinç düzeyinin yükseltilmesi, 

5.Sunulacak gezici sağlık hizmetinin sonucunda diğer sağlık kurumlarının iş 
yükünün azaltılması ile daha etkin hizmet vermelerinin önünün açılması, 

6.Sunulan sağlık hizmetleri sırasında elde edilen verilerin bölgesel sağlık 
politikalarının oluşturulmasında kullanılması, 

7.Yerel yönetimin il merkezinde gerçekleştireceği uygulamanın bir model olarak ilçe 
yerel yönetimleri tarafından da izlenmesi ve uygulanması. 

Gerekçelendirme  
 
Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi 
Bu mali destek programının amacı, sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi, işgücü 

niteliğinin artırılması, çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin 

sağlanması, bölgenin kaynak ve imkanlarının araştırılması ve tanıtılması olarak 

belirtilmiştir. 

Önerilen proje konusu ile Siirt bölgesinde sağlık hizmetinin geliştirilmesi ve bu 

konuda altyapı imkanlarının arttırılması sonucu sosyo-ekonomik ortamın 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Programın amaçları ile ilgili açıklamalar incelendiğinde de bu uygunluk görülebilir;  

• Sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi amacına yönelik olarak; sosyal bütünleşme 

ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün 

geliştirilmesi ile dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel uyum sorunlarının 

azaltılması, 

• İşgücü niteliğinin artırılması amacına yönelik olarak; rekabetçi bir ekonomi ve 

bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, 
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Çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesini sağlama amacına 

yönelik olarak; bölgenin çevresel ve kültürel zenginliğinin araştırılması, 

tanıtılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, 

• Bölgenin kaynak ve imkânlarının araştırılması ve tanıtılması amacına yönelik 

olarak bölgenin iş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ilgili kuruluşlarla işbirliği 

halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması, 

Proje konuları ile ilgili proje kılavuzunda yapılan açıklamalar incelendiğinde; 

1. Sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi amacına yönelik olarak; 

a. Sosyal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve 

ortaklık kültürünün geliştirilmesi, 

• Kentlilik kültürünü geliştirecek bilinçlendirme projeleri, 

• Turizm bilincinin yaratılmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler, 

• Yaşam boyu eğitim ve spor projeleri, 

v.b. projeler, 

b. Dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması, 

• Engellilere yönelik projeler, 

• Kadınlara yönelik projeler, 

• Çocuklara yönelik projeler, 

• Yaşlılara yönelik projeler, 

• Gezici sağlık projeleri, 

v.b. projeler, 

belirtildiği görülmektedir. Proje önerisi, bir gezici sağlık projesi olmasının yanı sıra, 

dezavantajlı gruplar araında olan “Kadın” ve  “Çocuk”lara yöneliktir. 

Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması 
Siirt bölgesinde Türkiye geneline göre çocuk sayısı oranı daha yüksek 

değerlerdedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan veriler incelendiğinde 

de bu durum açıkça görülmektedir. Örneğin, 0-4 yaş arasındaki çocukların Türkiye 

nüfusuna oranı %8,38 iken bu oran Siirt ili için %13,88’dir. Yine 5-9 yaş arasındaki 

çocukların Türkiye nüfusuna oranı 8,83 iken yine Siirt bölgesi için bu oran yaklaşık 
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olarak %14,48 seviyesindedir. Kadın nüfusun eğitim düzeyi ise Türkiye geneli ile 

karşılaştırıldığında daha alt seviyede kalmaktadır. 

 

Bölgenin seçilme nedenlerinden biri de mevcut sağlık kurum ve personeli ile ilgili 

verilerin işaret etmekte olduğu ihtiyaç durumudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1. Türkiye Geneli ve Siirt’te Cinsiyete Göre Nüfusun Yaş Dağılımı (TÜİK, 
2008) 

Yaş 
Grubu 

 

 Türkiye 
Geneli  

 

Siirt 
Durum  

Yaş 
Grubu 

 

 Türkiye 
Geneli  

 

Siirt 
Durum 

Toplam T 71 517 100 299 819 45-49 T 4 284 175 9142 
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E 35 901 154 155 747 E 2 153 427 4690 Total 

K 35 615 946 144 072 

 

K 2 130 748 4452 

T 5 998 258 41615 T 3 643 173 7672 

E 3 082 338 21372 E 1 824 582 3793 0-4 

K 2 915 920 20243 

50-54 

K 1 818 591 3879 

T 6 318 132 43415 T 2 878 104 6380 

E 3 242 581 22479 E 1 423 445 2894 5-9 

K 3 075 551 20936 

55-59 

K 1 454 659 3486 

T 6 472 197 40455 T 2 188 298 4789 

E 3 322 041 20848 E 1 035 261 2085 10-14 

K 3 150 156 19607 

60-64 

K 1 153 037 2704 

T 6 185 104 33164 T 1 701 384 4056 

E 3 171 917 17251 E 783 680 1752 15-19 

K 3 013 187 15913 

65-69 

K 917 704 2304 

T 6 256 558 31893 T 1 274 681 2812 

E 3 187 625 19313 E 575 433 1375 20-24 

K 3 068 933 12580 

70-74 

K 699 248 1437 

T 6 518 837 24893 T 1 110 782 2588 

E 3 300 291 12577 E 492 226 1189 25-29 

K 3 218 546 12316 

75-79 

K 618 556 1399 

 

Çizelge 1. Türkiye Geneli ve Siirt’te Cinsiyete Göre Nüfusun Yaş Dağılımı (TÜİK, 
2008) (Devam) 

Yaş 
Grubu 

 

 Türkiye 
Geneli  

 

Siirt 
Durum  

Yaş 
Grubu 

 

 Türkiye 
Geneli  

 

Siirt 
Durum 

30-34 T 5 810 107 18060 80-84 T 571 179 1355 
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E 2 939 518 9341 E 213 336 453  

K 2 870 589 8719 

 

K 357 843 902 

T 5 330 484 15046 T 175 221 453 

E 2 680 941 8064 E 59 076 104 35-39 

K 2 649 543 6982 

85-89 

K 116 145 349 

T 4 740 250 11798 T 60 176 233 

E 2 397 706 6114 E 15 730 53 40-44 

K 2 342 544 5684 

90+ 

K 44 446 180 

 

Çizelge 2. Türkiye ve Siirt’te Sağlık Personelleri Sayıları (TÜİK, 2009) 

Sağlık Personeli Türkiye (Kişi) Siirt (Kişi) 

Uzman Hekim 57.882 117 

Pratisyen Hekim 56.701 145 

Toplam Hekim 114.583 262 

Diş Hekimi 18.213 16 

Eczacı 24.612 58 

Sağlık Memuru 67.649 303 

Hemşire 87.327 209 

Ebe 43.301 117 

 

Aşağıdaki grafik incelendiğinde görülebileceği gibi, sağlık memuru dışındaki sağlık 
personelleri başına düşen kişi sayısı Siirt ilinde Türkiye ortalamasının yaklaşık iki 
katıdır. Bu verilerde bölgede sağlık hizmetlerinin önemini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 1. Türkiye ve Siirt’te Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi Sayısı 

 

Veriler ışığında Siirt Bölgesinde; 

a. Sağlık hizmetinin geliştirilmesi ihtiyacının söz konusu olduğu, 
b. Sağlık hizmeti altyapısının güçlendirilmeye ihtiyaç duyulduğu, 
c. Çocuk nüfusun ülke geneli ortalamasından yaklaşık %75 daha yüksek 

olması nedeni ile sağlık hizmetinin önceliğinde çocukların bulunması 
gerektiği, 

d. Gerek sosyo-ekonomik yapı gerekse de program öncelikleri nedeni ile 
kadınların verilmesi öngörülen sağlık hizmeti kapsamına alınması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır.  

 
Hedef grubun(ların) ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları 
Projenin hedef grupları aşağıda belirtilmiştir; 

1.Siirt İl Merkezinde ve Merkeze Bağlı Köylerde Yaşayan Kadınlar ve Çocuklar, 

2. Siirt Bölgesinde Hizmet Veren Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, 

3.Siirt Bölgesinde Bulunan Resmi Hastaneler. 

Proje çıktılarının nihai yararlanıcıları ise; 

1.Siirt Belediyesi, 

2.Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, 
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3.Siirt İli İlçe Belediyeleri, 

4.Bölgede bulunan diğer yerel yönetimler 

 

Nihai yararlanıcılardan Siirt il merkezinde ve merkeze bağlı köylerde yaşayan kadın 
ve çocuklar, hizmetin doğrudan kendilerine sunulması öngörüldüğü için öncelikli 
önem taşımaktadır. Siirt Bölgesindeki kadın nüfusun sayısı, 2008 yılı Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 144.072’dir. Bu rakamın 84115’i il merkezinde 
yerleşik iken, 59.957’si ise Siirt ili köylerinde yerleşiktir.  Siirt Bölgesindeki 0-9 yaş 
arasındaki çocuk sayısı ise 85.030’dur. Bu rakamın il nüfusuna oranı ise %28,36’dır. 

Proje çalışmaları ile periyodik olarak; 

a.8.500 Kadın ve 

b.8.500 0-9 yaş arası çocuğa 

gezici sağlık hizmeti sunulmasına yönelik altyapı ve yöntem oluşturulacak ve 
optimize edilecektir. Bu rakamlar belirlenirken hedef grupların toplam sayısının 
%10’unun hizmetten faydalanması öngörülmüştür.  

Çizelge3 . Türkiye Geneli ve Siirt’te Cinsiyetlere Göre Nüfusun Yerleşim Bölgeleri 

 Toplam  Şehir  Köy  

Bölge Toplam Erkek 
 

Kadın  Toplam Erkek Kadın  Toplam 
 

Erkek 
 

Kadın 

    

Siirt 299819 155747 144072 178960 94845 84115 120859 60902 59957

 

Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve 
sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve nihai 
yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecektir? 
 

Kadınlar ve çocuklar toplumun tüm katmanlarının ayrılmaz parçasıdırlar. Kadınlar 

annelik ve başkalarının bakımını üstlenen kişiler olmaları nedeni ile bir çok 

sorumluluk taşımaktadırlar. Kadınlar artan bir şekilde iş gücünün de temel bir 

parçası olmaktadırlar ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalar 

göstermektedirler ki hanelerinin 1/3, ¼’ünün geçimini sağlayan temel kişilerdir. 

Kadınların sağlığını etkileyen faktörler ele alınırken yalnızca biyolojik faktörlerle 

yetinmeyip, toplumsal ve ekonomik statüyü, kültürel, çevresel, ailesel, mesleksel ve 
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siyasi faktörleri de gözeten daha kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi, kadınların 

yalnızca eş ve anne olarak oynadıkları rolleri değil, bütün rollerini dikkate alan  bir 

yaklaşımın tercih edilmesi gerekir. Kadın statüsü basit bir tanımlama ile “kadının 

toplumda edindiği yeri” yani toplum basamaklarında kadına uygun görülen aşamayı 

anlatmaktadır. Kadının öğrenim durumu ve gelir getiren bir işte çalışması kadının 

statüsündeki en önemli iki faktördür. Ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde ise diğer bölgelere ve ülke geneline göre eğitim düzeyleri ve 

gelir getiren işte çalışma oranları, daha alt seviyededir. 

21. yüzyılda tüm ülkeler demokratikleşme, çağdaşlaşmak ve geleceğe katkıda 

bulunmak istemektedir. Kalkınmanın odak noktasının insan olduğu gerçeğini dikkate 

alarak, eğitimin en geçerli yöntem olduğu bilinmektedir. Altun (2000) tarafından 

gerçekleştirilen bir çalışmada, 46 ülkede yapılan bir araştırma sonucunda kadınların 

okur-yazarlık oranının %1 arttırılmasının çocuk ölümlerini önlemede o ülkedeki 

doktor sayısının %1 arttırılmasından 3 kat daha fazla etkili olduğunun bulunduğu 

belirtilmektedir (Altun, T. 2000. Kadının statüsü ve kadın sağlığı. Hacettepe 

Üniversitesi Toplum Hekimliği Bülteni, 4:8). Bu araştırma sonucu da göstermektedir 

ki kadın statüsü ile sağlık arasında olumlu bir ilişki bulunmakta olup, bu olumluğun 

sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve ulaşılabilirliğinin arttırılması ile beraber bilinç 

düzeyinde gelişim sağlanmasının da gerek kadın sağlığı gerekse de çocuk sağlığı 

için oldukça etkin sonuçlat ortaya koyma potansiyeli bulunmaktadır. 

Kahire’de 1994 yılında düzenlenen Dünya Nüfusu ve Kalkınma Konferansı da bu 

alanda önemli bir adımdır. Bu konferansta üreme sağlığı ve aile planlaması 

hizmetlerinin kadın erkek eşitliğinin temeli olarak tüm kadınlara ulaşılabilirliğinin 

sağlanması konusuna dikkat çekilmiştir. Kahire Konferansı sonucunda tüm ülkeler 

2015 yılından önce uygun yaştaki bireylere temel sağlık hizmetleri kapsamında 

üreme sağlığı hizmetlerini ulaşılabilir yapmayı taahhüt etmişlerdir.  

Kadın sağlığı ve kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek için aile planlaması da 

önemli bir konudur.Çünkü aile planlaması sadece kadın ve çocukların sağlık 

düzeylerini yükseltmek için anahtar bir müdahale değil aynı zamanda uluslar arası 

toplantılarda “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW)”nde de ortaya konduğu üzere bir insan hakkıdır.  
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Kadın sağlığı  ve statüsünü yükseltmesi açısından 1995 yılında yapılan Pekin ve 5 

yıl sonra yapılan Pekin+5 konferanslarında öncelikli 12 kritik konudan biri de kadın 

ve sağlıktır. Bu konferanslarda alınan kararlardan bazıları şu şekildedir; kaliteli aile 

planlaması ve doğum kontrol hizmetlerin bütün kadınların yaşam döngüleri boyunca 

kapsayıcı, yüksek kaliteli, güçleri ve olanaklarının yetebileceği sağlık bakımına, 

bilgisine, eğitim ve hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacak sağlık politika ve 

programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Ayrıca bu konferansta sağlık bakım 

sistemlerinin sağlığı korumaya değil de hastalıkları tedavi etmeye odaklanmış 

olmalarının, sağlık bakımından bütüncül bir yaklaşımı engellediği, bunun da özellikle 

kadınların kaliteli  hizmet almaları yönünde bir engel oluşturduğu belirtilmiştir.  

Kadının sağlık hakkındaki bilgi düzeyini arttırma ve sağlığının geliştirilmesinde en 

önemli  görev, birincil basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan kişi, 

kurum ve organizasyonlara düşmektedir. Bu görev yerine getirildiğinde kadın, 

sağlığı ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bilinçlenmiş olacaktır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4. 45-49 Yaş Arası Kadınlarda Türkiye’de ve Siirt’te Doğurganlık ve Çocuk 
Ölümleri (TÜİK 2009) 

Bölge Türkiye Siirt 

Toplam Kadın Sayısı 1 658 012 3 786 

Canlı doğan çocuk sayısı 6 394 157 28 122 

Ortalama canlı doğan  çocuk 
sayısı 

3,86 7,43 

Son bir yıl içinde canlı doğan 1 434 297 9 633 
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çocuk sayısı 

Toplam doğurganlık hızı 2,53 6,05 

Katkılı yenilenme hızı 1,24 2,95 

Çocuk sahibi olmada ortalama 
yaş 

28,08 30,98 

Bebek ölüm hızı 43 63 

Çocuk ölüm hızı 7 15 

 

Bu proje hedef gruplar olan Siirt bölgesindeki kadın ve çocuklara, önleyci sağlık 

hizmetleri ve bazı ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri yanı sıra, sağlık, beslenme aile 

planlaması vb. konularda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütülmesi 

planlanmaktadır. 

Süre ve Faaliyet Planı 
 

Projenin süresi __ 8___ ay olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

FAALİYET PLANI 

Faaliyet Adı 1. Ay 2. 
Ay 

3. 
Ay 

4. 
Ay 

5. 
Ay 

6. 
Ay 

7. 
Ay 

8. 
Ay 

9. 
Ay Uygulayıcısı 

1.Hizmet Teknik 
İhtiyaçlarının ve 
Gerekliliklerinin 
Belirlenmesi 

 

 

        Siirt Belediyesi

2.Şartnamelerin 
Düzenlenmesi 

                   Siirt 
Belediyesi 
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3. Hizmet 
Ekibinin 
Oluşturulması 

                   Siirt Sağlık İl 
Müdürlüğü 

4.Tanıtım 
Faaliyetlerinin 
Gerçekleştirilmesi 

                  Siirt 
Belediyesi,Siirt 
İl Özel İdaresi, 
Siirt Sağlık İl 
Müdürlüğü 

5.Koordinasyon  
ve Hizmet 
Noktaları 
Belirleme 
Çalışmaları 

         Siirt 
Belediyesi, 
Siirt İl Özel 
İdaresi, Siirt 
Sağlık İl 
Müdürlüğü 

6.Satınalma ve 
İhale Çalışmaları 

         Siirt Belediyesi

7.İdari ve Teknik 
Prosedürlerin 
Dokumantasyonu 

    

 

              Siirt 
Belediyesi, 
Siirt Sağlık İl 
Müdürlüğü 

8. Hizmet 
Uygulaması 

                   Siirt 
Belediyesi 

9.Hizmet 
Uygulamasının 
Değerlendirilmesi 

                  Siirt 
Belediyesi, 
Siirt Sağlık İl 
Müdürlüğü 

10.Hizmetin 
Optimizasyonu 

                  Siirt Belediyesi

 

Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması 
 

1.Hizmet Teknik İhtiyaçlarının ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi 

Hizmet Teknik ve İhtiyaçları ve gereklilikleri proje süresinin  0- 1. ayı içerisinde 

belirlenecektir. Bu amaçla öncelikle Proje ekibinin oluşturulmasının ardından; 

a.Verilmesi öngörülen hizmetlerin gerekli gördüğü teçhizatların yeterliliği, 

b.Hizmetin yürütülmesi için gerekli tıbbi ve teknik malzemeler 
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c.Ulaşım, koordinasyon, tanıtım faaliyetleri için gerekli materyaller ve ekipmanlar 

belirlenecektir. 

Gezici sağlık hizmeti, sağlık kurumu dışında köy, mahalle ve ailelerin evlerinde 

yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri ile gerekli hallerde ayaktan teşhis ve tedavi 

hizmetleridir. 

Gezici sağlık hizmetleri birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde düzenli olarak 

verilir. Gezici sağlık hizmetleri ile farklı sebeplerle sağlık hizmetlerinden 

yararlanamayan nüfusa temel sağlık hizmetleri yerinde sunulur. Bu yolla hizmet 

sunumunda, koruyucu sağlık hizmetleri ve riskli gruplar için ayakta tanı ve tedavi 

hizmetleri, öncelikle riskli yerler (sağlık kurumlarına uzak ve nüfusun yoğun olduğu 

yerler vb.) ve riskli gruplara (bebek ve çocuk, gebe ve lohusa, yaşlılar, kronik 

hastalığı olanlar vb.) sunulur. 

 

Gezici hizmet kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri 

Gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler şunlardır: 

• Ana sağlığı hizmetleri, 

• Çocuk sağlığı hizmetleri, 

• Bağışıklama hizmetleri, 

• Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 

• Kronik hastalıklarla mücadele, 

• Okul sağlığı hizmetleri, 

• Yaşlı sağlığı hizmetleri, 

• Toplum beslenmesi hizmetleri, 

• Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, 

• Tanı ve tedavi hizmetleri (gerekli hallerde), 

 

Ana sağlığı hizmetleri 

Ana sağlığı hizmetleri, 15-49 yaşındaki bütün kadınlara, gebe ve lohusalara 

götürülen hizmetlerdir. Doğum öncesi bakım, anne ve fetüsün gebelik süresince, 
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düzenli aralıklarla muayene edilip uygun önerilerde bulunularak izlenmesidir. Anne 

adayı, gebeliğinin 12’inci haftasına kadar tesbit edilir ve kendisi ile ilgili bir “gebe-

lohusa izleme fişi” çıkartılır. 

Anne adayları doğuma kadar aşağıdaki sıklıkta izlenir: 

Gebelik Haftası İzleme sıklığı 

12’inci haftaya kadar Tespit ve ilk izleme 

24’üncü hafta (6’ncı ay) Bir kez 

28’inci hafta (7’nci ay) Bir kez 

32’inci hafta (8’inci ay) Bir kez 

36’ıncı hafta (9’uncu ay) Bir kez 

39’uncu hafta (10’uncu ay) Bir kez 

Altı izlemden en az dördü, 12’inci haftaya kadar tespit ve ilk izleme, 24’üncü haftada 

(6’ıncı ay), 32’inci haftada (8’inci ay) ve 36’ıncı haftada (9’uncu ay) olmak üzere 

yapılmalıdır. Gebelik sayısı ne olursa olsun, doğum mutlaka bir sağlık kuruluşunda 

gerçekleştirilmelidir. Ancak zorunlu hallerde sağlık personeli yardımı ile evde 

gerçekleştirilebilir. Doğumun ertesi günü anne mutlaka görülmeli ve bir 

komplikasyon olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Lohusalık döneminde (6 hafta ya da 42 gün) anne, en az iki kez daha izlenmelidir. 

Bu ziyaretlerde bebek de izlenmelidir. Ana sağlığı hizmetleri (Gebe-Lohusa İzleme 

Fişi) ile takip edilmelidir. 

Bebek-çocuk sağlığı hizmetleri 

Bir bebeğin anne rahminden başlayıp okula gidinceye kadar altı yıl boyunca 

izlenmesi, onun bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı bir insan olması için 

gereklidir. 

Bebek, 

- doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde bir kez, 

-15’inci günde bir defa, 



 102

- 41’ inci günde bir defa, 

- 2-12 aylar arasında 2,3,4,6,9 ve 12’nci aylarda izlenir. 

Çocuk, 

-1-3 yaş arasında 6 ay ara ile, 

-4-6 yaşları arasında 1 yıl ara ile izlenir. 

Bebek-Çocuk sağlığı hizmetleri oluşturulacak formlar  (Bebek ve Çocuk İzleme Fişi) 

ile takip edilecektir. 

Bağışıklama hizmetleri 

Aşı uygulamaları, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya koyulmuş olan en son aşı 

genelgesi esaslarına uyularak yapılır. 

 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri 

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi, kayıt bildirimi, kontrolü, daha 

önce var olduğu tespit edilen veya mevcut olan salgınların ihbarı ile ilgili hizmetler 

yürütülür. 

Kronik hastalıklarla mücadele hizmetleri 

Kadın ve çocuk sağlığı açısından önemli olan kronik hastalıklar ile ilgili koruyucu ve 

tedavi edici hizmetler verilir. Gerektiğinde uygun sağlık kuruluşlarına sevk yapılır. 

Toplum beslenmesi hizmetleri 

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin bir çok hastalığa zemin hazırlaması nedeniyle, 

kadın ve çocukların  dolayısıyla toplumun beslenme düzeyinin iyileştirilmesi 

çalışmalarını kapsar. 

Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri 

Aile planlaması, ailelerin istedikleri zaman ve sağlık, eğitim gibi sosyoekonomik 

şartlarını da göz önünde bulundurarak sahip olmak istedikleri çocuk sayısına karar 

vermeleridir. 
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Tanı ve tedavi hizmetleri 

Gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde asıl olan koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verilmesidir. Özellikle riskli gruplar için olmak üzere gerekli hallerde tanı ve birinci 

basamak tedavi hizmetleri de verilebilir. 

Gezici sağlık hizmetleri sunumunda çalışanların görevleri 

Gezici ekipte, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru ve çevre sağlığı teknisyeni görev 

alır. Verilecek hizmetin özelliğine ve personel durumuna göre kimlerin ekipte 

bulunacağına karar verilir.  

Gezici hizmetlerin uygulanmasında kullanılan araçta asgari olarak bulundurulması 

öngörülen malzemeler şunlardır: 

a) Tansiyon aleti ve steteskop 

b) Baskül 

c) Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop) 

d) Temel tıbbi malzeme (yanık sargısı, bandaj, steril ve steril olmayan sargı bezi, 

steril kompres, elastik bandaj, flaster, temizleme bezi, gaz tampon gibi) 

e) Ebe çantası 

f) Aşı nakil kabı, aşılar ve gerekli bağışıklama malzemeleri 

g) Enjektör, enjektör güvenli atık kutusu 

h) Numune kabı 

i) Formlar 

j) Diğer malzemeler 

 

2.Şartnamelerin Düzenlenmesi 

 



 104

Proje kapsamında alım faaliyetlerine dair şartnameler proje süresinin  0- 1. ayı 

içerisinde düzenlenecektir. Bu amaçla; 

a. Gezici Araç Teknik Şartnamesi, 

b. Gezici Araç Donanımı Teknik Şartnamesi 

düzenlenecektir. 

3. Hizmet Ekibinin Oluşturulması 

Siirt Belediyesi ve Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile; 

a.Hekim (1 Adet) 

b.Hemşire, Ebe veya Sağlık Teknisyeni (1 Adet) 

c.Ulaşım Görevlisi’nden  

oluşan minimum 3 kişilik bir hizmet ekibi oluşturulacaktır. Bu ekibin görev tanımları 
ile ilgili taslak çalışma ektedir. 

Gezici sağlık hizmetleri sunumunda çalışanların görevleri 

Hekim/Tabibin görevleri 

Tabibin görevleri şunlardır: 

a) Hizmeti planlamak, uygulamak ve denetlemek, 

b) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

c) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek. 

d) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

Hemşirenin görevleri 

Hemşirenin görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

b) Evlilik öncesi ve evlilikte üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini 

yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, 
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c) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

d) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutmak, 

e) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

f) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını 

sağlamak, 

g) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

h) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Ebenin görevleri 

Ebenin görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

b) Evlilik öncesi ve evlilikte üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini 

yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, 

c) Doğum öncesi bakım ve izlemi yapmak, gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, 

riskli gebelikleri erken dönemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek, 

d) Doğumların sağlık kuruluşunda yaptırılması esas olup, zorunlu hallerde evde 

doğum sırasında gerekli bakım ve izlemi yapmak, doğumu uygun şekilde yaptırmak, 

gerekiyorsa epizyotomi yapmak, riskli durumları değerlendirmek ve sevkine karar 

vermek, 

e) Doğum sonrası bakım ve izlemi yapmak, 

f) 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapmak, 

g) Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek, düzenli aralıklarla ziyaret 

etmek ve izlemek, 
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h) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

i) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

j) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, 

k) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

l) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

Sağlık memurunun görevleri 

Sağlık memurunun görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

b) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

c) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutmak, 

d) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

e) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını 

sağlamak, 

f) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

g) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

 

4.Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 

Proje çalışmalarının, hedef gruplarının bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik olarak 

tanıtım faaliyeti 2.-4. Aylar aralığında yürütülecektir. 

Tanıtım faaliyetleri; 

• Siirt Belediyesi, 

• Siirt İl Özel İdaresi, 
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• Siirt Sağlık İl Müdürlüğü 

ortak çalışması ile yürütülecektir. 

Bu faaliyetler kapsamında; 

1.İl merkezinde asılacak 100 afiş hazırlanacaktır. (Her Mahalleye 5 afiş. 20 Mahalle) 

2.İl merkezinde bulunan mahalle muhtarlıklar ile bir proje tanıtım toplantısı 

gerçekleştirilecektir. 

3.Merkeze bağlı köylerin muhtarlıkları ile bir proje tanıtım toplantısı düzenlenecektir. 

4. Hedef Grupları bilgilendirme amaçlı 10.000 adet el broşürü Muhtarlıklar 

aracılığıyla dağıtılacaktır. 

Toplantılar Belediyeye ait mahaller kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

 

5.Koordinasyon ve Hizmet Noktalarını Belirleme Çalışmaları 

Proje ekibi muhtarlıklar aracılığıyla hizmet çalışmalarının gerçekleştirilmesine dair 

koordinasyon altyapısının oluşturulması amacıyla aşağıda belirtilen ilkeleri göz 

önünde tutarak koordinasyon faaliyetlerini projenin  2-4. aylarında  yürütecektir. 

Gezici sağlık hizmetleri için en az ayda bir gidilecek şekilde planlama yapılır. 

Verilecek hizmetin özelliğine göre ziyaret sayısı arttırılabilir (Örnek: Lohusa izlemi 

vb.).  

Planlamada aynı yerleşim yerlerine, haftanın aynı günlerinde gidilmesi sağlanmaya 

çalışılır. Gezici hizmet sunumunda görevler bir plan dahilinde yapılır. Planlama aylık 

olarak yapılır ve gezici ekibin hizmet vereceği bölgeye gezici ekibin ziyaret edeceği 

gün önceden duyurulur. Proje ekibince belirlenen personel, araç, akaryakıt ihtiyacı 

ile gezi programı aylık olarak Siirt Blediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve 

Muhtarlıklara bildirilir. 

Gezici sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi, yerleşim yerinin Proje Ekibi 

tarafından yapılacak ve yürütülecektir.  

Gezici sağlık hizmetleri, tercihen olup toplum tarafından kabul edilebilir nitelikte 

noktalarda sunulacaktır. 
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6.Satınalma ve İhale Çalışmaları 

Siirt Belediyesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olması nedeniyle, destek 

programı çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapılacak satın 

alma faaliyetlerini tabi olduğu  satın alma mevzuatı çerçevesinde projenin  0.-4. 

Ayları arasında gerçekleştirecektir. Program kapsamında alımı desteklenen alet, 

teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemlerin mülkiyeti Siirt Belediyesi’ne ait olacaktır. 

Ancak Siirt Belediyesi, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona 

ermesinden itibaren üç yıl süreyle, sözleşme kapsamında sağlanmış, makine, 

ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini başkasına devredemeyecektir,  

sözkonusu malzemeleri rehin ve teminat olarak göstermeyecektir, projede 

tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanmayacaktır. 

 

7.İdari ve Teknik Prosedürlerin Dokümantasyonu 

Proje süresinin 2. Ayında proje ekibi tarafından; 

- Faaliyetlerin yöntemleri, 

- Hizmet ekibi sorumlulukları, 

- Kayıt vedokumantasyon, 

- Görev ve sorumluluklar 

- Memnuniyet ve beklenti değerlendirilmesi 

gibi konulara dair idari ve teknik prosedürle oluşturularak dokumante edilecektir. 

 

8. Hizmet Uygulaması 

Projenin ön uygulaması proje süresinin 4., 5. ve 6. aylarında gerçekleştirilecektir. Ön 

uygulama çalışmasının amacı hizmetin değerlendirme çalışması için verileri elde 

etmek ve daha sonra uygulanacak olan optimizasyon çalışmasını gerçekleştirmektir. 

Gezici Ücretsiz Kadın ve Çocuk Sağlığı Ünitesi’nin verimli hizmet verebilmesi 

amacıyla, Siirt il merkezinde ve merkeze bağlı köylerdeki muhtarlıklar ile koordineli 

olarak çalışmalar yapılacaktır. Çalışmaların düzgün, verimli ve hakkaniyetli 

yürütülebilmesi için, mahalle sakinleri, muhtarlıklara başvurarak, Gezici Ünite’den 
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almak istedikleri hizmeti belirtecekler, muhtarlıklar bu amaçla bir liste çalışması 

oluşturacak, bu listeyi belediyemize iletecektir. Bu şekilde yapılacak olan bir çalışma 

ile kimlerin ne amaçla hizmet alacağı planlanmış olacak ve de asgari düzeyde 

bekleme ile bu hizmet sağlanacaktır. 

Gezici Kadın ve Çocuk Sağlığı Ünitesi’nin optimum düzeyde hizmeti vermesini 

sağlamak amacıyla, ilk planda üç (3) aylık çalışma periyotları neticesinde elde 

edilecek veriler istatistiksel açıdan değerlendirmeye alınacak ve elde edilen 

sonuçlara göre daha çok talep ve ihtiyaç tespit edilen mahallelere eşit koşullarda 

hizmet sağlama ilkesine bağlı kalmak koşulu ile ağırlık ve öncelik sağlanmaya 

çalışılacaktır. 

Gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler şunlardır: 

• Ana sağlığı hizmetleri, 

• Çocuk sağlığı hizmetleri, 

• Bağışıklama hizmetleri, 

• Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 

• Kronik hastalıklarla mücadele, 

• Okul sağlığı hizmetleri, 

• Yaşlı sağlığı hizmetleri, 

• Toplum beslenmesi hizmetleri, 

• Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, 

• Tanı ve tedavi hizmetleri (gerekli hallerde), 

 

9.Hizmet Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Proje çalışmalarının 5. ve 6. aylarında, gerçekleştirilen ön hizmetlerin istatistiksel 

olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla; 

a. Faaliyet raporları, 

b. Proje Ekibi Değerlendirme Toplantıları çıktıları, 

c. Memnuniyet anketleri 
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vb. aracılığıyla elde edilecek veriler gerekli olanlarında istatistiksel yöntemler de 

kullanılarak incelenecek ve optimizasyon konu, yöntem ve gereklilikleri 

belirlenecektir.  

 

10.Hizmetin Optimizasyonu 

Proje çalışmalarının 7. ve 8. aylarında, hizmet değerlendirilmesi sonucu elde edilen 

veriler incelenerek optimizasyon gerçekleştirilecektir.  

Optimizasyon çalışmalarında öncelikli konular aşağıda belirtilmiştir; 

a. Gezici sağlık hizmetinin uygulama yöntemi, 

b. Hizmet verme noktaları ve bölgeleri, 

c. Gezici kadın çocuk sağlığı ünitesinin donanımı, 

d. Sağlık personeli yapısı ve etkinliği, 

e. Kadın ve çocuk sağlığı hizmet konuları, 

f. Zaman ve periyot planlaması ve program 

Yöntem 
Proje amacına ulaşmak için tercih edilen yöntemi alternatifleri ile mukayese 
ederek gerekçeleri ile açıklayınız. 
Proje kapsamında kullanılacak yöntemler; 
a. İletişim, 
b. Değerlendirme, 
c. Hizmet 
başlıkları altında incelenmelidir. 
 
Projenin daha önce tamamlanmış başka bir projenin devamı olması 
durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini 
yazınız. 
Proje, daha önce tamamlanmış başka bir projenin devamı değildir. 

Proje bir programın parçası olarak öngörülüyor ise, program içindeki yerini 
yazınız. 
Proje, bir programın parçası değildir. 

Projenin, proje yararlanıcıları tarafından izlenmesi ve iç / dış değerlendirmeye 
tabi tutulması prosedürlerini  yazınız.  
Proje kapsamındaki çalışmaların yararlanıcılar tarafından izlenmesi ve iç/dış 

değerlendirmeye tabi tutulmasına dair oluşturulacak prosedürler aşağıda 

belirtilmiştir; 
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a. Proje Ekibi Faaliyet İzleme Prosedürü, 

b. Gezici Sağlık Ünitesi Çalışma Planı, 

c. Hedef Gruplar Memnuniyet Değerlendirme Prosedürü, 

d. Hedef Gruplar Memnuniyet Anketleri, 

e. Gezici Sağlık Ünitesi Çalışma Talimatı, 

f. Gezici Sağlık Ünitesi Satınalma Prosedürü, 

 

Bu prosedür/talimat ve planlar kapsamında oluşturulacak formlarda kayıt altına alma 

çalışmaları için kullanılacaktır. 

Proje Ekibi Faaliyet İzleme çalışmalarında aylık toplantılar gerçekleştirilecektir.  

Toplantı çıktıları Proje Ortaklarına rapor olarak sunulacak ayrıca, program 

yürütücüsü makama sunulacak dönemsel raporlar içinde kullanılacaktır.  

 
Projede ortak/iştirakçi olarak yer alan tarafların projeye dahil edilme 
gerekçeleri, oynayacakları roller ve sağlayacakları katkıları tanımlayınız. 
Siirt Belediyesi: Proje Yürütücüsü olarak görev yürütecektir. Proje ortaklarının 

koordinasyonunu sağlayacaktır. Proje bütçesi ayni katkısı Siirt Belediyesi tarafından 

karşılanacaktır. Proje tanıtım çalışmalarını, Siirt İl Özel İdaresi ile birlikte 

yürütecektir. 

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü: Gezici Sağlık Ünitesi Ekibinin oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Proje çalışmalarının hizmet içeriği ile ilgili teknik konulardan sorumlu 

olacaktır. 

Siirt İl Özel İdaresi: Merkez Muhtarlıkları ve Merkeze Bağlı Muhtarlıklar ile 

koordinasyon, tanıtım çalışmalarının yürütülmesinde rol alacaktır. 

Mahalle ve Köy Muhtarlıkları: Hedef Grupların hizmetten haberdar olma ve 

faydalanmaları ile ilgili olarak temas noktası olacaklardır. Gezici Sağlık Hizmetinden 

faydalanmak isteyenlerin başvuru gerçekleştirecekleri nokta muhtarlıklar olacaktır. 

 

Projenin uygulanması için önerilen ekibin yapısını (kişilerin isimleri 
belirtilmeksizin proje kapsamındaki unvan ve işlevleri ile) tanımlayınız. 
Proje Genel Koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamasından 
neticelenmesine kadar olan tüm aşamalarında her türlü sorunları çözmek, toplantı 
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ve faaliyetleri yönetmekle görevlidir. Gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, 
koordinasyon ve proje bütçesinden sorumlu olarak tam zamanlı çalışacaktır. Siirt 
Belediyesi bünyesinden, lisans düzeyinde eğitim almış bir kişi bu görevi 
üstlenecektir.  

 

Proje Teknik Danışmanı: Proje gezici sağlık hizmet ekibinin organizasyonu, projenin 
teknik tanıtımı ve sağlık hizmetleri ile ilgili etkinliklerden sorumludur. Siirt İl Sağlık 
Müdürlüğünce görevlendirilecektir.Yarı zamanlı görevli olacaktır. Siirt Belediyesi 
tarafından tahsis edilecek Proje koordinasyon merkezinde projeye teknik desteği 
sağlayacaktır.  

Proje İdari Koordinaörü. Muhtarlıklara yönelik ilşikilerin koordinasyonu, idari 
çalışmaların yürütülmesinde Proje Genel Koordinatörüne idari destek sağlama 
konularında görev alacaktır. Proje ekibi içerisinde İl Özel İdaresi’ni temsil edecektir. 
Yarı zamanlı görev alacaktır. 

Büro Çalışanı: Proje koordinasyon merkezinde telefon, faks, büro temizliği, fotokopi 
işlemleri, yazışma ve kayıt çalışmaları gibi hizmetleri tam zamanlı olarak 
sürdürecektir. Siirt Belediyesi tarafından belirlenen bir kişi bu görevi üstlenecektir. 
Tam zamanlı çalışacaktır. 

 

Gezici sağlık hizmetleri sunumunda çalışanların görevleri 

Hekim/Tabibin görevleri (Siirt Belediyesi tarafından istihdam edilecek Hekim) 

Tabibin görevleri şunlardır: 

a) Hizmeti planlamak, uygulamak ve denetlemek, 

b) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

c) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek. 

d) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

Hemşirenin görevleri (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir) 

Hemşirenin görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 
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b) Evlilik öncesi ve evlilikte üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini 

yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, 

c) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

d) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutmak, 

e) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

f) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını 

sağlamak, 

g) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

h) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

Ebenin görevleri (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir) 

Ebenin görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

b) Evlilik öncesi ve evlilikte üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini 

yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, 

c) Doğum öncesi bakım ve izlemi yapmak, gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, 

riskli gebelikleri erken dönemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek, 

d) Doğumların sağlık kuruluşunda yaptırılması esas olup, zorunlu hallerde evde 

doğum sırasında gerekli bakım ve izlemi yapmak, doğumu uygun şekilde yaptırmak, 

gerekiyorsa epizyotomi yapmak, riskli durumları değerlendirmek ve sevkine karar 

vermek, 

e) Doğum sonrası bakım ve izlemi yapmak, 

f) 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapmak, 

g) Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek, düzenli aralıklarla ziyaret 

etmek ve izlemek, 
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h) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

i) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

j) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, 

k) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

l) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Sağlık memurunun görevleri (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
görevlendirilecektir) 

Sağlık memurunun görevleri şunlardır: 

a) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri 

tespit etmek, 

b) Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek, 

c) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları ve formları tutmak, 

d) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun 

kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek, 

e) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını 

sağlamak, 

f) Belirlenen gezici sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetleri yürütmek, 

g) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 

 
Projenin uygulanması için önerilen temel araçları (ekipman, araç, …) 
tanımlayınız. 
Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar; 

-Gezici Kadın Çocuk Sağlığı Aracı (1 Adet) (Teçhizat ve Ekipmanları İle Birlikte, 

Taslak Satın Alma Şartnamesi Ektedir) 
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-Tanıtım Afişi (100 Adet) 

-Tanıtım Broşürü (10.000 Adet) 

-Büro ekipmanları, (Siirt belediyesi tarafından karşılanacaktır.) 

-Bilgisayar (PC-Proje koordinasyon merkezi) (1 Adet)  

-Büro donanımı (Siirt belediyesi tarafından karşılanacaktır.) 

-Fotokopi makinesi (1 Adet),  

-Telefon makinesi (1 Adet), 

-Printer (1 Adet) 

-Scanner (1 Adet) 

-Büro mahalli ve donanımı (Siirt belediyesi tarafından karşılanacaktır.) 

 
Projede, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından sağlanacak desteğin 
görünürlüğü ile ilgili faaliyetleri,belirtiniz. 
Projede Kalkınma Ajansı’ndan sağlanacak desteğin görünürlüğü için; 

a. Tanıtım afişlerinde destekleyici kurumun logosu ve adı kullanılacaktır (100 Adet). 

b. Tanıtıcı El Broşürlerinde destekleyici kurumun logosu ve adı kullanılacaktır 

(10.000 Adet) 

c. Gezici Sağlık Aracının her iki yan yüzünde de Destekleyici kurum adı, logosu ve 

aracın sağlanan destekle alımının gerçekleştiğine dair yazılı ifade yer alacaktır. 

 Performans Göstergeleri 
 

Gösterge Birim Mevcut Durum Hedef 

Siirt İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde 
Gezici Kadın Sağlığı Hizmeti Verilmesi Hizmeti 

Kişi/ Yıl 0 8.500 

Siirt İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde Gezici 
Çocuk  Sağlığı Hizmeti Verilmesi Hizmeti 

Kişi/ Yıl 0 8.500 

Proje kapsamında  Siirt il merkezinde asılacak 
tanıtım afişi 

Adet/Pr
oje 
Süresi 

0 100 
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Proje hizmetleri bilgilendirme amaçlı dağıtılacak 
el broşürü 

Adet/Pr
oje 
Süresi 

0 10.000 

BEKLENEN SONUÇLAR 
 
Hedef gruplar/ Nihai yararlanıcılar üzerinde beklenen etki 
Hedef grupların/Nihai yararlanıcıların durumunda beklenen değişimler 
 

1.Kadın ve çocuklarda yaşam kalitesinde olumlu değişim, 

2.Önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanma oranında artış, 

3.Çocuk ölüm oranında düşüş, 

4.Bebek ölüm oranında düşüş, 

Başvuru sahibi ve varsa ortaklarının teknik ve yönetim kapasitelerinde 
beklenen değişimler 
1.Siirt Belediyesi’nin diğer alanlarda da gezici sağlık hizmeti verebilmesine yönelik 

sistematik ve altyapı oluşturması,  

2.Bölgedeki diğer il ve ilçe yerel yönetimlerinin gezici sağlık hizmeti vermeye 

başlaması, 

3.Önleyici sağlık hizmetlerinin arttırılması sonucunda, tedaviye yönelik sağlık hizmeti 

ihtiyaçlarında düşüş ve dolayısıyla bu hizmetlerde kalite artışı 

 

Somut Çıktılar  
Siirt İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde Gezici Çocuk  Sağlığı Hizmeti Verilmesi 
Hizmeti 

Siirt İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde Gezici Çocuk  Sağlığı Hizmeti Verilmesi 
Hizmeti 

Proje kapsamında  Siirt il merkezinde asılacak tanıtım afişi 

Proje hizmetleri bilgilendirme amaçlı dağıtılacak el broşürü 
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Çarpan Etkileri 
Siirt Belediyesi’nin diğer sağlık alanlarında da gezici sağlık hizmeti verebilmesine 

yönelik sistematik ve altyapı oluşturmasının önünü açacaktır. 

Ayrıca proje çıktıları, Siirt İli’ne bağlı diğer ilçe belediye yerel yönetimlerinin üzerinde 

de sağlık hizmeti alanında proje çalışmaları gerçekleştirmeleri konusunda teşvik 

edici olması söz konusudur.  

 

Sürdürülebilirlik 
Mali Açıdan (Kalkınma Ajansının mali desteği sona erdikten sonra, faaliyetler 
finanse edilmeye devam edebilecek midir? Proje piyasa koşullarında rekabetçi 
olmaya devam edebilecek midir?) 
 

Destekleyici kurumun mali desteğinin sona ermesinden sonrasında da, Siirt 

Belediyesi, gerekli gördüğü hallerde iyileştirmeler uygulayarak, Gezici Kadın ve 

Çocuk Sağlığı hizmeti vermeyi sürdürecektir.  

Siirt Belediyesi’nin gerek mali gerek teknik gerekse de yasal statü ve durumu bu 

açıdan uygun ve yeterlidir. 

 

Kurumsal Açıdan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar 
proje sonunda da devam edecek midir? Projenin sonuçları yerel olarak 
sahiplenilecek midir?) 
Belediyeler Kanunu, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin halka sağlık alanında hizmet 

vermesinin önünü açmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirliğe engel herhangi bir 

husus söz konusu değildir. Proje ekibi, proje koordinasyon merkezi ve diğer proje 

unsurları, yerel olarak sahiplenilecek ve gerek duyulduğu hallerde uygulanacak 

iyileştirmeler ile sürdürülegelecektir. 

 

Politika Düzeyinde (Projenin yapısal etkileri olacak mıdır? Mevzuatın, davranış 
kurallarının, yöntemlerin v.s. gelişmesine katkı sağlayacak mıdır?) 
Projenin Siirt Belediyesinin Halk Sağlığı ile ilgili birimlerinin yapısal durumu üzerinde 
etkisi olacaktır. Projenin sonlandırılmasının ardından hizmet çalışmalarının etkin bir 
şekilde devam ettirilebilmesi için gerekli yapısal değişiklik ihtiyaçları proje 
sonrasında optimizasyon da göz önünde tutularak belirlenecek ve uygulanacaktır. 
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Bu değişiklik, Siirt Belediye’sinin iç dinamikleri ile ilgili yazılı kurallara da 
yansıtılacaktır. 

 

Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına özen gösteriyor 
mu? 
Projenin ve proje çıktılarının çevreye olumlu veya/olumsuz herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. 

Kadın ve çocuk sağlığında iyileşme, toplumsal kalkınmayı olumlu etkileyebilecek bir 
faktördür. 

 

Görünürlük Faaliyetleri 
1. 100 Adet tanıtım afişlerinde destekleyici kurumun logosu ve adı kullanılması. 

2. 10.000 Adet tanıtıcı El Broşürlerinde destekleyici kurumun logosu ve adı 

kullanılması 

3. 1 Adet Gezici Sağlık Aracının her iki yan yüzünde de destekleyici kurum adı, 

logosu ve aracın sağlanan destekle alımının gerçekleştiğine dair yazılı ifadenin yer 

alması. 


