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Siyaset Yerelde Bafllar

Partimiz bünyesinde kurulan Siyaset Akademisi, 20 ilimizde Yerel Yönetim Program›
ad›yla yeni bir e¤itim program›na bafll›yor.

Ar-Ge Baflkanl›¤›m›zca yürütülen Yerel Yönetim Program›na, Yerel Yönetimler Baflkanl›¤›m›z
ve Kad›n Kollar›m›z da önemli katk› ve destek sa¤lad›lar.

Bu e¤itim program›, bugüne kadar bir siyasal parti taraf›ndan yürütülen en genifl kapsaml›
e¤itim faaliyetlerinden birisidir.

Bu e¤itim döneminde, on binden fazla vatandafl›m›z›n çal›flmalara kat›lmas›n› hedefliyoruz.

Böylece, binlerce vatandafl›m›z demokrasinin befli¤i olan yerel yönetimler konusunda
bilgi ve birikim sahibi olacaklar.

Program›, 20 ilimizde yürütüyoruz ama, 81 ilimizde yaflayan ve program› izlemek isteyen
vatandafllar›m›z, bu programdan yararlanabilecekler.

Daha sonraki aflamalarda e¤itim programlar›n› di¤er illerimizi de kapsayacak flekilde
geniflleterek devam edece¤iz.

‘Türkiye’ye hizmet yolunda ben de var›m” diyen her bir  vatandafl›m›z bu programlara
kat›labilecek, demokrasinin kat›l›mc› boyutunun geliflmesine, ülke meselelerinin konuflulup
tart›fl›lmas›na katk› sa¤layabilecek.

2009 y›l›nda yap›lacak yerel seçimlere verdi¤imiz önemin bir göstergesi olarak bu e¤itim
program›n› bafllat›yor, yerel siyaset ve yerel yönetimler alan›nda yetiflmifl bir kadro
oluflturman›n ad›m›n› at›yoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki, yerel siyaset ve yerel yönetimler demokrasinin temelidir.

Siyaset ile efl anlaml› olarak kullan›lan politika eski Yunan’da ‘flehir’ anlam›na gelen ‘polis’
kelimesinden türetilmifltir. Siyaset flehirle, flehir devletiyle ilgili ifller anlam›nda kullan›lmaya
bafllam›flt›r.

Siyasetin temelinin flehirden ve flehir yönetiminden do¤du¤u görüflü asl›nda yerel
siyasetin önemini ortaya koyar.

Yerel siyaset ve yerel demokrasinin genel siyasetin temeli oldu¤u yaklafl›m›, siyaset
kavram›n›n yerel do¤as›yla da örtüflür.

Bu yüzden yerelde ne kadar güçlü olursan›z, yerel düzeyde kat›l›m mekanizmalar›n› ne
kadar gelifltirebilirseniz, o ölçüde demokrasiniz de sa¤lam temeller üzerinde yükselir.



Çok flükür AK Parti belediyecili¤i, y›llar›n verdi¤i tecrübeyle ülke genelinde çok güzel
örnekler ortaya koyuyor.

Bu baflar›l› hizmetlerin arkas›nda büyük bir beyin gücü, büyük bir yetiflmifl kadro var.

Amac›m›z uygulama ile teoriyi bir arada e¤itim programlar›na yans›t›p daha genifl kitlelerin
sürece kat›l›m›n› sa¤lamakt›r.

Siyasetimizin temeli insana hizmettir.

AK Parti kuruluflundan bu yana, ak ve yeni bir siyaset anlay›fl›n› hâkim k›lmaya çal›fl›yor.

Bizim siyasetimizin temelini “insana hizmet”  düflüncesi oluflturuyor.

“‹nsan› yücelt ki devlet yücelsin” anlay›fl›yla hareket ediyoruz ve  “halka hizmetin hakka
hizmet oldu¤u”nu asla akl›m›zdan ç›karm›yoruz.

fiu gerçe¤i mutlulukla ifade ediyorum ki, AK Parti Türkiye’de siyasetin sadece fleklini
de¤il, amac›n› ve özünü de de¤ifltirmifltir.

Art›k siyasetin temelinde yaln›zca millet vard›r, yaln›zca “egemenli¤in kay›ts›z flarts›z
millete ait oldu¤u” düflüncesi vard›r.

Siyasetin amac› art›k belli bir zümrenin menfaatlerini korumak, belli çevrelere ç›kar
sa¤lamak, sadece seçimleri kazanarak iktidara gelmek de¤ildir.

Siyaset amac›; halka hizmet etmek, adaleti, refah› ve kalk›nmay› herkes için sa¤lamak,
insan›m›z›n özgürlük ve mutlulu¤unu, ülkemizin itibar ve kalk›nmas›n› gelifltirmektir.

Siyaset, hizmet üretiyorsa, sorun çözüyorsa, halk›n iradesini yans›t›yorsa bir anlam tafl›r.

‹flte AK Parti, siyasetin kaybolan anlam›n›, seviye kaybeden itibar›n›, tükenen ulvi amac›n›
geri kazand›rm›flt›r.

Ak Parti, kavga, çat›flma, kriz ekseninde yürüyen siyasi rekabeti uzlaflma, bar›fl ve güven
esas›na tafl›m›flt›r.

Siyaseti farkl›l›klar üzerinden ayr›flmaya sebep olacak flekilde  de¤il; ortak hedefler, ortak
ak›l ve mafleri vicdana cevap verecek bir flekilde yaparak gerçek rotas›na oturtmufltur.

En büyük ortak hedefimiz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni muas›r medeniyetler seviyesinin üzerine ç›karmakt›r.

Bu hedefimizi paylaflan, siyaset yapmak isteyen, milletimize hizmet etmeyi en itibarl›
makam olarak bilen herkese kap›m›z aç›kt›r.



Zira AK Parti, Türkiye’nin bütün renklerinin, bütün vatandafllar›n›n, bütün bölgelerinin
partisidir.

AK Parti, 70 milyon vatandafl›m›z› ayn› samimiyetle kucaklayan, 780 bin kilometre kare
vatan topra¤›n› ayn› aflkla sahiplenen bir Türkiye partisidir.

22 Temmuz seçimlerinde toplumun bütün kesimlerinden, ülkemizin bütün bölgelerinden
ald›¤›m›z destek bunun en güzel göstergesidir.

Yola ç›kt›¤›m›z gün ilan etti¤imiz gibi, biz, imtiyaz de¤il adalet isteyenlerin partisiyiz.

Adalet, özgürlük, refah herkes için olabildi¤i, herkesi içine alabildi¤i oranda de¤erlidir.

AK Parti’yi belirli gruplar›n, belli hiziplerin, belli fraksiyonlar›n de¤il, milletimizin partisi
yapan anlay›fl bizim birlik felsefemize yatmaktad›r.

Ülkemize kazand›rd›¤›m›z yeni siyaset anlay›fl›, sosyal, ekonomik ve kültürel sermayemizi
harekete geçirmeye dayanmaktad›r.

Bu dönüflümün yolu, demokratik kat›l›m›n önünü açmaktan geçiyor.

Bu e¤itim program›na her düflünceden, her görüflten arkadafl›m›z kat›labilir, kendisini
ifade edebilir, Türkiye’ye hizmet sevdam›z› paylaflabilir. Olmas› gereken de budur.

Bizleri birlefltiren ortak payda, milletimize hizmet etme düflüncesidir, idealidir.

Fakat flunu unutmamal›y›z ki iyi niyet sahibi olmakla, iyi amaçlar tafl›makla yetinemeyiz.

‹yi niyet kadar iflini iyi yapmak, çok çal›flmak, do¤ru yöntem ve usullerle hedefe yürümek
de önemlidir.

Hayatta oldu¤u gibi siyasette de, usül esast›r.

Dolay›s›yla hepimizin milletimize nas›l en do¤ru ve en bilinçli flekilde hizmet edebilece¤imizi
kendimize sormam›z gerekiyor.

En iyi hizmeti yapabilmek için en iyi donan›ma, birikime, tecrübeye sahip olmam›z
gerekiyor.

Bizler bu soruyu kendimize sürekli soruyoruz. Zira bilgi söz konusu olunca, hizmet söz
konusu olunca mevcutla yetinemeyiz.

Türkiye de¤ifliyor, dünya de¤ifliyor, rekabet art›yor, yeni sorunlar ortaya ç›k›yor.

O zaman biz de de¤iflime ayak uydurmak, kendimizi gelifltirmek, halk›m›z›n talep ve



beklentilerini en iyi flekilde yerine getirmek durumunday›z.

E¤itim süresince, alan›nda uzman bilim adamlar›m›z, uygulaman›n içinden gelen ve
y›llar›n tecrübesine sahip olan belediye baflkanlar›m›z, bilgilerini e¤itim program›na kat›lan
arkadafllar›m›zla paylaflacaklar.

Teoriyi de, uygulamay› da örnekleriyle aktar›p, donan›m sahibi kifliler olmalar›na katk›da
bulunacaklar.

Böylece gerekli bilgi birikimine sahip, sorunlar›m›z›n ve hedeflerimizin fark›nda olan
kifliler olarak siyasete temelden bafllama imkân› bulacaklar.

Zira siyasetin de¤er kazanmas›, heyecana oldu¤u kadar bilgi birikimine de ba¤l›d›r.

Bu e¤itim program› yerel yönetimlere ilgi duyan herkese yönelik bir k›lavuzdur.

Bu k›lavuz, bilhassa kad›nlar›m›z ve gençlerimiz için çok de¤erlidir.

Kad›nlar›m›z›n ve gençlerimizin siyasete kat›l›m›na büyük önem veriyoruz.

Biz bunu lafla, kotayla yapm›yoruz.

Son seçimlerde Partimizden Meclise giren kad›n say›s›na bak›n.

Bir de kotac›lar›n kad›n milletvekili say›lar›na bak›n.

‹nflallah yerel seçimlerde belediye baflkan› ve meclis üyesi kad›nlar›m›z›n say›s›n› da
art›raca¤›z.

Kad›nlar›m›z›n bu programa ilgilerinden gayet memnunum.

Bu durum hedefimize ulaflt›¤›m›z›, kad›nlara yönelik mesaj›m›z›n do¤ru anlafl›ld›¤›n›
gösteriyor.

Yerel yönetimleri daha da güçlendirece¤iz.

Siyaset teorisi önümüze iki tane geliflmifllik ölçütü koyuyor.

Birincisi demokratik ve ekonomik yap›n›n güçlü olmas›, ikincisi yerel yönetimlerin güçlü
olmas›d›r.

Bu alanlarda yüksek standartlar› yakalam›fl ülkelerin insanlar›, daha iyi, daha kaliteli, daha
insana yarafl›r imkânlar içinde yafl›yorlar.

Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve sorumluluklar›n›n art›r›lmas›, demokrasi, ekonomi ve
özgürlükler konusundaki geliflmiflli¤in de bir ölçütü durumundad›r.



‹flte bu nedenle biz diyoruz ki: Siyaset Yerelde Bafllar.

‹flte bunun için diyoruz ki: Kalk›nma Yerelde Bafllar.

Siyaset yapmak isteyen kifli, önce kendi bölgesinin, yaflad›¤› alan›n sorunlar›n›, vatandafl›n
ihtiyaç ve taleplerini bilmenin yan› s›ra flehrin imkân ve kaynaklar›n› da bilecek ki çözüm
üretebilsin.

fiahsi tecrübelerimiz de bunun aç›k bir ispat›d›r.

Yerel siyasette, yerel yönetimlerde bilgi ve tecrübesini gelifltirenlerin ulusal siyasete ve
merkezi yönetime katk›s› büyük önem tafl›yor.

Yerel sorunlar› bilmek, halkla iç içe olmak, siyasete en afla¤›dan bafllamak, ayr› bir
tecrübedir, ayr› bir ufuktur.

Bütün mesele her geçen gün donan›m›n›z üzerine yeni bir birikim koymak, bak›fl aç›n›z›
geniflletmek, ö¤renme sürecinizi daima sürdürmektir.

Yerel yönetimler bir okuldur, bir enstitüdür.

Teorik bilgi ile prati¤in içinde piflti¤iniz birer üniversitedir.

Yerel yönetimler okulunda baflar›l› imtihan veren herkes, Allah’›n izniyle ülkemizin
tamam›na da liyakatle hizmet verebilir.

Yerel yönetimler, millete hizmetin ilk basama¤›d›r.

Milletin ne istedi¤ini, ne bekledi¤ini, s›k›nt›lar›n› en iyi yerel yöneticiler bilir, zira onlar›n
halkla ba¤› seçimden seçime de¤ildir.

Sorunu olan vatandafllar, önce belediye kap›s›na gelir.

Belediyecilik demek, milletin derdiyle dertlenmek, ac›s›n› ve sevincini paylaflmak, her
daim vatandafl›n sorunlar›yla hemhal olmak demektir.

Halka en yak›n hizmet birimi olan belediyeler yapt›klar› hizmetlerin olumlu karfl›l›¤›n› da
hemen al›rlar, yapmad›klar› ya da kötü yapt›klar› ifllerin neticesini de hemen görürler.

Sorunlar mahallinde çözüldükçe, merkezi yönetimin meflguliyeti de asli mecra›na döner.

Öyle düflündü¤ümüz için, yerel yönetimleri güçlendirmek vas›tas›yla ülkemizin kaynaklar›n›
da en verimli flekilde kullan›yoruz.

Böylece hizmet hem h›zl› hem de kaliteli olarak milletimize ulafl›yor.



KÖYDES ve BELDES projelerimiz bunun en güzel örne¤idir.

Yerinden yönetim sayesinde, ifllerin takibi kolaylaflm›fl, sorunlar yerinde çözülmeye
bafllam›fl, bütün köylerimizin yol ve su s›k›nt›lar›na çözüm üretilmifltir.

Siyasetin öznesi millettir.

Gerçek anlamda demokratik bir idare tesis edilebilmesi için, siyasete kat›l›m›n artt›r›lmas›
flartt›r.

Siyaseti, kendini seçkin sananlar›n alan› olarak de¤il, bütün milletimize hizmet alan› olarak
görüyoruz.

Seçilmek seçkin olmak, imtiyazl› olmak de¤ildir. Aksine seçilmek hesap verebilir olmakt›r,
genifl kitleleri temsil etmektir.

Siyaseti millet yapar, siyasetin rotas›n› millet belirler. Millet siyasetin esas öznesidir.

Milleti siyasetin öznesi olmaktan ç›karlar, ilk seçimde siyasetin d›fl›nda kal›rlar.

Demokrasinin güçlenmesi ve k›r›lgan yap›dan tamamen kurtulmas›, milletimizin sürekli
siyasete yön vermesiyle, yönetimin kat›l›mc› bir flekilde gerçekleflmesiyle mümkündür.

Bunun yolu da önce yerel yönetimlerden geçer.

Yerel yönetimlerin gücü, etkinli¤i, yap›s›, bir bak›ma ülkedeki demokrasinin kalitesini de
ortaya koyar.

Güçlü, halk›n kat›l›m›n› esas alan bir yerel yönetim anlay›fl›, ülkemizde demokrasinin
kurumsallaflmas›n› ve kal›c› olmas›n› sa¤layacakt›r.

Millete ra¤men de¤il, millet için siyasetin kap›s›, yerel yönetimlerde milletle beraber
aç›l›r.

Bu nedenle, iktidara geldi¤imiz ilk günden beri yerel yönetim reformuna büyük önem
verdik.

Çok önemli yasal düzenlemelere imza att›k.

Belediyelerimizin, il özel idarelerimizin sorumluluk alanlar›n› ve yetkilerini genifllettik,
yerel yöneticilerimizin önünü açt›k.

Onlara görev ve sorumluluk verdik. Görevlerinin gere¤ini ifa edebilmeleri için de kaynak
sa¤lad›k. ‹nflallah yeni düzenlemelerle bunu daha da gelifltirece¤iz.



Merkezi yönetimin denetleyici, organize edici, destek sa¤lay›c› bir rol üstlenmesine
çal›flt›k.

Art›k her fleyi hükümetten, merkezi idareden beklemeyece¤iz.

Yerel yönetici lerimiz inisiyatif alacak, el lerini tafl›n alt ›na koyacaklar.

Yap› lmayan, ertelenen her ifl in bahanesi  Ankara olmaktan ç›kacak.

Hamd olsun att›¤›m›z ad›mlar›n hepsi k›sa zamanda semeresini verdi.

Yerel yönetimlerimiz, belediye baflkanlar›m›z, kaymakamlar›m›z, valilerimiz de sa¤ olsunlar
bizi mahcup etmediler, büyük bir heyecanla önemli hizmetler yapt›lar.

Böylece insan›m›za güvenmekle, milletimize güvenmekle ne kadar isabet etti¤imizi
somut olarak müflahede ettik.

Durmak yok, Yola devam…

AK Parti, kuruldu¤u ilk günden bugüne kadar kat›ld›¤› tüm seçimlerde oyunu artt›rd›.

Çünkü Ak Parti daima kendini milletle, milletten yana olmakla tan›mlad›, milletin çizdi¤i
rotadan sapmad›.

Milletin artan alakas› bu sevdan›n karfl›l›kl› oldu¤unu ispat etti.

Milletimizin deste¤i sayesinde çal›flma azmimiz, flevkimiz artt›.

‹nflallah, önümüzdeki y›l yap›lacak yerel seçimlerde kendi rekorumuzu yine kendimiz
k›raca¤›z.

Neden her seçimde daha iyi sonuçlar al›yoruz?

Çünkü biz bu milletle ayn› dili konufluyoruz.

Siyaseti milletimizle beraber yap›yoruz.

Hizmet talep eden vatandafllar›m›z aras›nda hiçbir ayr›m gözetmiyoruz.

Demokraside, hukuk devletinde, sosyal adalette, ekonomide ülkemizin itibar ç›tas›n›
sürekli yükseltiyoruz.

Uzlaflma kap›lar›n› ard›na kadar aç›yoruz.

Baflar›lar›m›z bizi rehavete sevk etmiyor.



Bak›n biz ne dedik: Durmak yok, yola devam!

Görüyorsunuz, durmuyoruz, yola devam ediyoruz.

Bu millete daha fazla hizmet edebilmek için projeler üretiyoruz.

Siyasetin k›s›r tart›flmalara mahkûm olmas›na izin vermeyece¤iz. Siyasette kaliteyi daha
fazla yükseltece¤iz.

Bu baflar›, yaln›zca AK Parti’nin de¤il, Ak Parti ile birlikte milletimizin baflar›d›r.

Bu e¤itim program›nda, bahsetti¤im ilkeleri, de¤erleri sizlerle daha ayr›nt›l› olarak paylaflma
imkân› bulaca¤›z.

‹nflallah bu tür e¤itim faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edece¤iz.

Sözlerime son verirken bu program›n teorik içeri¤i ile pratik uygulamas›n› haz›rlayan
arkadafllar›ma özellikle teflekkür ediyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinden programa kat›lacak arkadafllar›m›za baflar›lar diliyorum.

Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler E¤itim Program›m›z›n partimiz ve ülkemiz için
hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.

R. Tayyip ERDO⁄AN
AK PARTi Genel Baflkan› ve Baflbakan



ÖNSÖZ

Adalet ve Kalk›nma Partisi (AK Parti) AR-GE Baflkanl›¤›’n›n koordinatörlü¤ünde çal›flmalar
yapan Siyaset Akademisi ülke içinde siyasal bilinci art›rmak ve daha nitelikli siyasetçi
kadrolar›n›n yetifltirilmesi amac›yla e¤itim faaliyetleri düzenlemektedir. E¤itim faaliyetlerinde
2008 y›l› boyunca izlenecek ana eksen yerel yönetimler olacakt›r. Bu amaçla Siyaset
Akademisi taraf›ndan “Yerel Yönetimler Program›” düzenlenmifltir.

2008 y›l› boyunca yürütülecek olan Yerel Yönetimler Program› kapsam›nda alan›nda
uzman bilim adamlar› taraf›ndan kat›l›mc›lara yerel yönetimlerin yap›s›, oluflum ve
iflleyiflleri ile bunlar›n dayand›klar› yasal mevzuat hakk›nda bilgi verilecektir. Bu flekilde
ülke içinde siyasal bilincin ve siyasal sorunlara duyarl›l›¤› artt›r›lmas›, AK Parti için nitelikli
kadrolar›n yetiflmesi ve yerel siyasetçilerin ve siyasete ilgi duyanlar›n konu ile ilgili
donan›m ve birikime sahip olmalar› sa¤lanacakt›r.

Bu çal›flma, Siyaset Akademisi taraf›ndan kat›l›mc›lar›n yararlanmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Notlar haz›rlan›rken genel okuyucu kitlesine hitap edildi¤i göz önünde bulundurularak
mümkün oldu¤unca basit ve anlafl›l›r bir dil ve üslûp benimsenmifltir. Ayr›ca fazla teknik
ve akademik bilgi verilmesinden kaç›n›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunun yan›nda her bölümün
sonunda yararlan›lan ve konuyla ilgili daha genifl bilgi içeren temel eserlerin k›sa bir
listesi verilmifltir. Yerel yönetimlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin bu
eserleri incelemeleri gerekmektedir.





TÜRK‹YE’N‹N S‹YASAL VE
‹DAR‹ YAPISI

B‹R‹NC‹
BÖLÜM
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1.1. S‹YASAL TAR‹H VE KURUMLAR

Seksen befl y›ll›k Cumhuriyet tecrübesi arka plan›nda çok güçlü bir devlet gelene¤ine
sahiptir. Bu bak›mdan söz konusu gelene¤in pek çok unsuru Cumhuriyet idaresi taraf›ndan
devral›nm›flt›r. Söz konusu iktibaslar yaln›zca kurumsal mahiyette bir anlay›fl› yans›tmaz.
Bunun yan›nda zihnî bir gelenek de Osmanl›'dan Cumhuriyete intikal eden fikir miras›
aras›nda yer al›r. Cumhuriyet tarihimiz pek çok aç›lardan Türkiye'nin 1800'lerin bafllar›ndan
itibaren içine girdi¤i modernleflme sürecinin devam› durumundad›r. Bu bak›mdan
hâlihaz›rda mevcut siyasal yap› ve kurumlar› analiz edebilmek için öncelikle bunlar›n
tarihsel arka planlar›na, baflka bir ifadeyle modernleflme tarihimizin temel parametrelerine
bak›lmal›d›r.

Özellikle 17. yüzy›lla beraber Avrupa'da toplumsal, siyasal ve kültürel alanda büyük
de¤ifliklikler yaflanm›fl, geleneksel toplum yap›s› yerini tedricen "modern" bir yap›lanmaya
b›rakm›flt›r.  Bu ba¤lamda 18. yüzy›lda tar›m toplumundan sanayi toplumuna geçilmifl,
burjuva s›n›f›n›n geliflmesine koflut olarak ekonomik iliflkiler de¤iflmifl ve böylece feodal
toplum ve üretim tarz› ortadan kalkm›flt›r. Bu geliflmelerin en önemli sonucu ise hiç
flüphesiz siyasî iktidarda merkezileflme yaflanmas› ve siyasi kat›l›m›n geniflleyerek
demokrasinin tek meflru yönetim tarz› olarak görülmeye bafllanmas›d›r. Ayn› süreçte
Ayd›nlaman›n insan› ve do¤ay› aç›klama noktas›nda akl› tek referans noktas› olarak
gösteren yaklafl›m›n›n uzant›s› olarak siyasal ve toplumsal iliflkilerin de ak›lc› bir zemin
üzerine oturtuldu¤u görülmektedir. Bu süreçte mesela meflruiyet kayna¤›n› dinden alan
teolojik yönetim anlay›fl› yerini laik iktidara b›rak›r. K›sacas› modern toplumun en ay›rt
edici yönü akl›n ve ak›lc›l›¤›n tüm toplumsal ve siyasal iliflkilere hâkim olmas›d›r.

Öte yandan iki farkl› toplum yap›s›na (geleneksel toplum ve modern toplum) gönderme
yapan ve tüm toplumlar›n do¤rusal bir çizgi izleyerek gelenekselden moderne do¤ru
evrileceklerini savunan modernleflme kuramlar› bu de¤iflimlerin baz› ülkelerde Bat›n›n
deste¤i ve müdahalesi ile baz› ülkelerde ise yerel ayd›nlar›n çabalar›yla yaflanaca¤›n›
öngörür. Cumhuriyetten önce yaklafl›k iki as›rl›k bir geçmifli bulunan Türk modernleflmesi,
genellikle Bat› karfl›s›nda bilimsel ve teknolojik aç›dan görece geri kalm›fll›¤›n etkilerini
silmeye çal›flan Türk ayd›n›n›n çabas› ile gerçekleflmifltir. Modernleflme konusunda en
kesin ad›mlar Cumhuriyet döneminde at›lm›fl; hukukî, siyasî, idarî vb. pek çok alanda
köklü reformlar yap›lm›flt›r. Böylece Türk Modernleflme Tarihi, Osmanl›dan Cumhuriyete
uzanan bir çizgi takip etmifltir.

Türk Siyasal Hayat› ve Türkiye'nin Modernleflme Süreci

Bat›l›laflma olarak da nitelenen modernleflme, Bat› dünyas›n›n geri kalan› d›fl›ndaki dünya
co¤rafyas›n›n Bat›y› model alarak girdikleri de¤iflim sürecidir. Modernite, 15 ve 16.
yüzy›llardan bafllayarak Avrupa'da belirli siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik
geliflmelerin kesiflmesiyle meydana gelen "kendili¤inden" bir de¤iflimdir. Bu de¤iflim
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uzun yüzy›llar boyunca ve iç dinamiklerin etkisiyle gerçekleflmifltir. Modernleflme ise
bu modelden hareketle Bat› d›fl› toplumlar›n bilinçli çabalar ile gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan,
yani müdahaleye dayal› bir süreçtir. Burada süreç kendili¤inden geliflmedi¤i gibi d›fl
etkenlerin devreye girmesi söz konusudur. Söz konusu etkenler genelde Bat›l› e¤itim
alm›fl ve ülkeyi Bat› standartlar› do¤rultusunda bir restorasyona tabi tutma aray›fl›ndaki
ayd›n kitlesidir.

Modernleflme her fleyden önce iki farkl› toplum yap›s›na gönderme yapar: Modern
toplum ve geleneksel toplum. Modern toplum olumlanan, idealize edilen ve kendisine
ulafl›lmaya çal›fl›lan toplum tipidir. Geleneksel toplum ise olumsuzlan›r ve art›k geride
b›rak›lmas›n›n gerekti¤i düflünülür. Modernleflme kuramlar›nda Ayd›nlanmada yer alan
ilerleme düflüncesinin uzant›s› olarak, geleneksel toplumdan modern topluma geçiflin
kaç›n›lmaz oldu¤u, geriye çevrilemeyece¤i ve tüm toplumlar›n gelenekselden moderne
do¤ru evrilece¤i fikri hâkimdir. Ancak baz› etmenler bu süreci h›zland›r›c› veya tersine
geciktirici etkide bulunabilirler.

Modernleflme kuramlar› bu noktada özellikle ayd›nlar›n ifllevi üzerinde durur. Ayd›nlar
toplumu bu sürece sokacak ya da modernleflme sürecinin h›zlanmas›n› sa¤layacak itici
güçler olarak kabul edilir. Bu anlay›flta Bat›n›n de¤erlerini özümsedikleri kabul edilen
ayd›nlar, modern kültürün hayat ve düflünce tarz›n› kendileri benimsedikleri gibi toplumun
geri kalan›na da intikal ettirme gibi bir misyon yüklenmifllerdir. Bunun yan›nda modernleflme
kuramlar› Bat› ülkelerinin de kendileri d›fl›nda kalan toplumlar›n modern toplum yap›s›na
ulaflabilmesi için onlara destek olmalar› gerekti¤ini savunur. Yani Bat› ülkelerinin d›flar›dan
müdahale yoluyla Bat› d›fl› ülkelerin modernleflme sürecine girmesini ya da bu sürecin
h›zlanmas›n› sa¤lamak amac›yla hareket edebilece¤i savunulur.

Türkiye'nin modernleflme sürecinin genel olarak 1800'li y›llar›n bafl›nda III. Selim ve II.
Mahmut döneminde bafllad›¤› kabul edilir. Buna göre III.Selim zaman›nda  modern
anlamda okullar aç›lmas› yönünde çal›flmalara bafllanm›fl, bu flekilde e¤itim alan›nda
köklü bir reform hareketine giriflilmifltir. Yeni  okullar›n kurulmas› ve e¤itimlerinin
sürdürülmesinde özellikle yabanc› uzmanlardan yararlanma yoluna gidildi¤i ve bu amaçla
Fransa, ‹sveç ve ‹ngiltere baflta olmak üzere baz› Avrupa ülkelerinden uzmanlar getirildi¤i
görülmektedir. Bunun yan›nda, II. Mahmud zaman›nda, ilk kez dört ö¤renci yurt d›fl›na
e¤itime gönderilmifl; ilerleyen süreçte bu hareket devam etmifltir. Bu hareketin bafllarda
büyük tepki ald›¤› aç›kt›r. Ancak tepkiler zamanla ortadan kalkm›flt›r.

II. Mahmud, e¤itim alan›ndaki hamlelerine devam etmifl; 1827'de dönemin modern
usûllerine göre e¤itim veren bir t›p okulunun aç›lmas›n› sa¤lam›flt›r.  T›bb›n hâlâ eski
Yunan ve ‹bni Sina ekolüne dayand›¤› bir toplumda bu okul, gerçekten ilginç bir nitelik
göstermektedir. Zira, ‹mparatorlu¤un son ça¤›nda pek çok ayd›n›n fikirlerinin oluflmas›nda
referans  kayna¤› olacak pozitivist düflünce Osmanl› devletine (sistemli ve resmî aç›dan)
 ilk kez bu okul vas›tas›yla girmifltir. Bu okullar› 1832'de aç›lan M›z›ka-i Hümayûn Mektebi
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ve 1834 kurulufl tarihli Mekteb-i Ulûmu Harbiye izlemifltir. Mezkûr okullar›n ay›rt edici
özelli¤i, ö¤rencilerin k›l›k k›yafetinden, müfredata kadar izlenen yolun tamamen Bat›l›
bir çizgi takip etmesidir.

Bu yöndeki çabalar bak›m›ndan Tanzimat önemli bir milat teflkil eder. Sultan Abdülmecit'in
tahta ç›kmas›ndan  k›sa bir süre sonra, Mustafa Reflit Paflan›n 3 Kas›m 1839 günü
Gülhane Park›nda okudu¤u Tanzimat Ferman› vas›tas›yla Osmanl› tebaas›na can, mal,
›rz ve namus güvenli¤i verilmifl;  askerlik ve  vergi gibi konular› belirli bir sistemati¤e
ba¤lanm›flt›r.  Ayr›ca, Ferman,  biraz  mu¤lak  ifade edilmifl olsa dahi, tebaan›n tüm
milletlerden gelen unsurlar›na karfl› kanun önünde eflit davran›laca¤›n› vaat etmifltir. Bu
flekilde devlet gelenekselcilikten kurtularak meflruiyetini yasal zemine oturtma yoluna
girmekteydi.

Tanzimat devrinde fler'i hukukun devletin temel yap›s›ndaki baflat niteli¤i de¤ifltirilmemifltir.
Fakat bunun yan›ndan Bat› ülkelerinin çeflitli alanlardaki kanunlar› da al›narak ‹mparatorlu¤un
hukuki yap›s›nda bir reformasyona gidilmek istenmifltir. Mecelle ad› verilen bir medenî
kanun haz›rlanm›fl; fler'i hükümler bu kanun vas›tas›yla pozitif hukuk sistemati¤i içerisinde
düzenlenmeye ve ifade edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Mecellenin miras ve aile hukuku gibi konular› düzenlememesi tam anlam›yla bir medenî
kanun olmas›n› engellemektedir. Osmanl› modernleflmesinin ürünlerinden olan Mecelle
19.as›rda duyulan medenî kanun ihtiyac›ndan mütevellit vücûd bulmufl bir eserdir.
Gerçekten de   19.  yüzy›lda Bat›l› ülkelerle temaslar›n kazand›¤› yo¤unluk, özellikle
ticaret alan›nda girilen iliflkiler baz› sorunlar› da beraberinde getirmifltir.

Osmanl› hukuk sahas›nda ‹slâm hukukunun etkinli¤i, Bat›l› devletlerle girilen ticari ve
iktisadi iliflkilerden kaynaklanan meselelerin çözümünde güçlükler yaflanmas›na neden
olmufltur. Bu dönemde devletin genel yap›s›n›n lâik bir nitelik kazanmaya bafllamas›yla
paralel  olarak hukuk alan›nda lâ ik leflmenin bafllad›¤›  görülmektedir .

Bu dönemde baz› Avrupa ülkelerinin çeflitli kanunlar›n›n, devletin bünyesine intibak
ettirilmesine çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla, mesela 1850 y›l›nda Bat›l› devletlerle yürütülen
ticari iliflkilerin nispeten daha kolay gerçeklefltirilebilmesi için Fransa Ticaret Kanunu
iktibas edilmifltir.

Bu kanunun ard›ndan ‹cra Kanunu gibi di¤er baz› uyum kanunlar› da gene iktibas yoluyla
devletin hukukî düzeni içinde yerini alm›flt›r. Ancak bu kanunlar›n iktibas› bir baflka sorunu
gündeme getirmifltir. Bu kanunlar›n temel oluflturmas› gereken Medenî Kanun hâlâ
‹slâm hukukunun hükümleri kapsam›ndad›r. Bu durum, ana hukuk (droit commun) ile
özel kanunlar›n birbirinden farkl› bir nitelik göstermesine neden olmufltur.

Cumhuriyet döneminin as›l kökleri ise II. Meflrutiyet döneminde bulunmaktad›r. Bu
ba¤lamda II. Meflrutiyet döneminde iktidar› uzunca süre elinde tutan ‹ttihat ve Terakki
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Cemiyeti pek çok reform girifliminde bulunmufl ve bir anlamda Cumhuriyet reformlar›n›n
ilk tatbik giriflimleri bu devirde yap›lm›flt›r. Mesela II.Meflrutiyet döneminde medreselerin
›slah› gündeme gelmifl, medreselerin müfredat›na pozitif bilimler yeniden al›nm›flt›r.

Modernleflme tarihi aç›s›ndan en önemli geliflmeler ise 29 Ekim 1923 günü, Cumhuriyetin
ilan edilip Mustafa Kemal Paflan›n da Cumhurbaflkan› seçilmesiyle beraber Türkiye’nin
yeni bir dönemece girmesiyle yaflanm›flt›r. Atatürk'ün Cumhurbaflkanl›¤› devrinde,
toplumsal hayat› düzenleyen ve büyük ölçüde dönüfltüren reformist bir yaklafl›m
benimsenmifl, bu alanda köklü de¤iflikliklere gidilmifltir.

Bu dönem takip edildi¤inde; Hilafetin Kald›r›lmas› (1924),  fieriye ve Evkaf Vekaletinin
kald›r›lmas› (1924),  Tevhidi Tedrisat Kanunu (1924),  Tekke ve zâviyelerin, ziyaret
maksad›yla türbelerin  kapat›lmas› (1925),  Uluslararas› takvimin kabulü (1925),  Medenî
Kanunun kabulü,  Konservatuarda klasik Türk musikisi e¤itiminin yasaklanmas› (1926),
Ankara'da Etnografya Müzesinin kurulmas› (1927), Anayasadan dinle ilgili hükümlerin
ç›kar›lmas› (1928), Latin alfabesi ve rakamlar›n›n benimsenmesi (1928), Belediyeler
Kanunu ile kad›nlara seçme ve seçilme hakk›n›n verilmesi  (1930), Türk Tarih Kurumunun
kurulmas› (1931),  Türk Dil Kurumunun kurulmas› (1932),  Halkevlerinin kurulmas› (1932),
Efendi, Bey, Pafla gibi baz› unvanlar›n kald›r›lmas› (1934), Soyad› Kanununun kabulü
(1934), Kad›nlara milletvekili seçme ve seçilme hakk›n›n verilmesi (1934) gibi geliflmelerin
yafland›¤› ve bunlar›n önemli bir k›sm›n›n toplumsal  hayat üzerinde büyük de¤ifliklikler
yaratt›¤› görülür.

Görüldü¤ü üzere Türkiye'nin modernleflme tarihi, Cumhuriyetten yaklafl›k iki yüz y›l öce
bafllamas›na ra¤men toplumu etkileyen ve toplumsal hayat üzerinde büyük de¤iflimler
yaratan en önemli süreç, hiç flüphesiz Atatürk'ün "Tek Adam" olarak en etkin pozisyonda
bulundu¤u 1923-1938 y›llar› aras›nda yaflanm›flt›r.

Türkiye'de çok partili siyasal hayata geçifl 1946 seçimlerinde olmufl, ancak gerçek
anlamda adaletli ilk seçim 1950 y›l›nda gerçekleflmifltir. Bu ba¤lamda Türkiye'nin 1945
y›l›nda özellikle d›fl faktörlerin etkisiyle çok partili demokrasiye geçme karar›, 14 May›s
1950 tarihinde Demokrat Partinin iktidar› elde etmesi i le sonuçlan›r.

DP iktidar› döneminde özellikle ekonomik aç›dan önemli geliflmeler olmufl, özellikle o
güne kadar izlenen koyu devletçi politikalar geride b›rak›lm›flt›r. Bu zaman diliminde
özgürlükler alan›nda büyük geliflmeler olmufltur. Nitekim DP 1954 ve 1957 seçimlerinde
de Mecliste üstünlü¤ü ele geçirmifltir. On y›ll›k DP iktidar›n›n sona ermesi 27 May›s
1960 tarihinde gerçekleflen bir askeri darbe arac›l›¤›yla olmufltur. Darbe, genellikle albay
ve daha alt düzey rütbedeki  baz› subaylar taraf›ndan planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir.
Darbeci subaylar, kendilerine dönemin Kara Kuvvetleri Komutan› Cemal Gürsel'i lider
olarak seçerler. ‹htilalden sonra ülke Gürsel'in baflkanl›¤›ndaki Millî Birlik Komitesinin
(MBK) yönetimi alt›na girer. Darbeden sonra siyasal hayat›n normale dönmesi için
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partilerin kurulmas›na izin verilir. O s›rada zaten faaliyetlerini yürüten CHP ve Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisinin yan›nda k›sa sürede 11 parti belirmifltir.

9 Temmuz 1961 tarihinde darbe sonras›nda haz›rlanmaya bafllanan Anayasa halk oyuna
sunulur. Sonuç, darbeciler için bir hayal k›r›kl›¤› yaratacakt›r. Zira tüm lehte propagandalara
ve Anayasa tasla¤›n›n aleyhinde propaganda yap›lmas› yasaklanm›fl olmas›na ra¤men
sand›ktan % 38.3 gibi yüksek bir oranda ret oyu ç›kar. Gerçi Anayasa % 61.7'lik bir
oranla kabul edilmifltir; ancak, hay›r oylar›n›n bu denli yüksek olmas›n›n  darbecilerce
beklenmedi¤i de gerçektir.

15 Ekim 1961 tarihinde yap›lan genel seçimlerde de ayn› e¤ilim do¤rulanm›flt›r. Bu
seçimlerden sadece birkaç ay önce kurulan Adalet Partisi, % 34.7'lik oy oran› ile 158
sandalye elde eder. Seçimlerin birinci partisi CHP'nin ise oy oran› % 36.7, sandalye
say›s› 173'tür.  1965 y›l›nda yap›lan Milletvekili Genel Seçimlerinden mutlak bir zaferle
ayr›lan Adalet Partisi,  1969 seçimlerinde de baflar› kazanm›flt›r.

Bu süreçte en önemli geliflmelerden biri ordu taraf›ndan devrin baflbakan› Süleyman
Demirel baflkanl›¤›ndaki hükümete bir muht›ra verilmesidir. Genelkurmay Baflkan›
Memduh Ta¤maç'›n öncülü¤ünde Faruk Gürler, Celâl Eyiceo¤lu ve Muhsin Batur
taraf›ndan imzalanan muht›ra, Demirel hükümetinden çekilmesini ve yerine anarfliyi
sona erdirebilecek güçlü bir hükümetin kurulabilmesinin önünü açmas›n› istemektedir.

Muht›ra derhal etkisini gösterir. Demirel istifa eder. Anamuhalefet lideri ‹smet ‹nönü de
bafllang›çta muht›ray› verenlere tepki göstermesine ra¤men çok k›sa bir süre sonra geri
ad›m atar. Yeni hükümet kurmakla  CHP'nin "sa¤" kanad›nda yer ald›¤›n› söyleyebilece¤imiz
Nihat Erim görevlendirilir. Erim genellikle fiilen siyasetle u¤raflmayan "tarafs›z" isimlerin
oluflturdu¤u bir kabine kurmufltur. Ancak daha sonra Erim, ço¤unlukla AP'den gelen 11
isimle hükümetini yenilemifl; tarafs›z teknokratlar›n ço¤u hükümetten çekilmifltir.

Erim hükümetlerinin terörü önlemede baflar›s›zl›¤› üzerine siyasal alan› siyasetten
ar›nd›rmaya yönelik bu model, Ferit Melen ve Naim Talu hükümetleri ile güncellenir.
Ancak her iki hükümet de uzun süreli olmaz ve zaten s›k›yönetim devam etti¤i için
ülkede fiilî askerî idarenin sürmesine hizmet ederler.

70'li y›llar boyunca Türkiye bir dizi iç kar›fl›kl›¤a ve terör olaylar›na sahne olmufltur. Bu
durum 12 Eylül 1980 tarihinde demokrasinin kesintiye u¤ramas›na ve ordunun bir kez
daha yönetime el koymas›na sebep olacakt›r. 1980 y›l›n›n bafllar›nda yaflanan bir di¤er
önemli geliflme olan 24 Ocak Kararlar› ile Türkiye liberal iktisat politikalar› izleme yönünde
bir yola girmifltir.

1980 Darbesi, 27 May›stan farkl› olarak Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Kenan Evren
önderli¤inde tüm kuvvet komutanlar›n›n ve üst düzey komuta kademesinin kat›l›m›yla
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gerçekleflmifltir. Darbeciler, öncelikle Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun
kapat›ld›¤›n› ve tüm parlamenterlerin dokunulmazl›¤›n›n kald›r›ld›¤›n› duyururlar.

Darbeden sonra siyasal sürecin yeniden normale dönmeye bafllamas› 1983 y›l›n› bulur.
Bu y›l içinde ç›kar›lan Siyasi Partiler Kanunu arac›l›¤›yla darbenin yap›ld›¤› tarihte aktif
siyasetle u¤raflan siyasiler on y›l süreyle siyasetten men edilirler. Yeni partilerin kurulmas›
MGK onay›ndan geçme flart›na ba¤lan›r. Ayn› flekilde 1983 seçimlerine kat›lmak isteyen
siyasetçilerin MGK'dan veto yememesi gerekmektedir. Seçimlere girme hakk›, sadece
üç partiye verilecektir: Turgut Özal'›n liderli¤indeki Anavatan Partisi (ANAP), emekli
Orgeneral Turgut Sunalp'in kurdu¤u Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Necdet Calp'in
Genel Baflkanl›¤›n› yapt›¤› Halkç› Parti (HP).

Cumhurbaflkan› Kenan Evren, o döneme kadar yeni kurulan partilere eflit mesafede
kalmaya özen göstermifltir; ancak, seçimlere çok k›sa bir süre sonra bu tarafs›z tutumdan
vazgeçer ve Sunalp'in MDP'sini iflaret eder. Ama bu destek ters tepecektir. Daha sivil
bir görüntüsü olan ANAP, % 45 gibi ezici bir ço¤unlukla seçimleri kazan›r. Türkiye siyaseti,
böylece, üç y›ll›k bir ayr›l›ktan sonra  bir kez daha demokrasiyle buluflmaktad›r.

Liberal ekonomik programla muhafazakar düflünceyi eklemleyen bir söylemle ortaya
ç›kan ve dört temel siyasal e¤ilimi temsil etme gibi bir iddia tafl›yan Özal'›n devlet
yönetimine getirdi¤i yaklafl›m Türkiye'deki bürokratik e¤ilimli, seçkinci tav›rdan farkl›d›r
ve yine onun döneminde ifladamlar› ile devletin (daha do¤rusu siyasal iktidar›n) iliflkileri
yeni bir temayül kazan›r. ANAP döneminde liberal ekonomik politikalar izlenir ve
özgürlüklerde büyük bir geniflleme yaflan›r. Bu konudaki dönüm noktas› 1990 y›l›d›r. Bu
tarihte dönemin baflbakan› Turgut Özal Cumhurbaflkan› Kenan Evren'in yerine geçince
ANAP bir gerileme sürecine girecektir.

1991 y›l›nda yap›lan genel seçimler Do¤ru Yol Partisi (DYP) ile  Sosyal Demokrat Halkç›
Partinin kurdu¤u koalisyon hükümeti ile sonuçlanm›flt›r. Bu arada Turgut Özal'›n 1993
y›l›ndaki vefat›ndan sonra Süleyman Demirel cumhurbaflkanl›¤› makam›na, Tansu Çiller
de Türkiye'nin ilk kad›n baflbakan› olarak baflbakanl›¤a ve DYP genel baflkanl›¤›na
seçilecektir. DYP-SHP koalisyonunun bozulmas› üzerine 1996 y›l›nda çok k›sa süreli bir
ANAP-DYP hükümeti deneyimi yaflanm›fl, bu durum ayn› y›l içinde kurulan DYP-Refah
Partisi (RP) hükümetine kadar gitmifltir. Bu süreçte 28 fiubat 1997 tarihinde yaflanan
"postmodern darbe" ile DYP-RP hükümetinin sonu gelmifltir.

2000'lerde yaflanan en önemli geliflme 2002 y›l›n›n sonlar›nda yap›lan genel seçimlerde
kuruluflunun üzerinden yaklafl›k bir sene geçmifl olan Adalet ve Kalk›nma Partisinin (AK
Parti) iktidara gelmesidir. Tek bafl›na hükümet kurma imkan› bulan AK Parti Türkiye'ye
arad›¤› huzur ve istikrar› yeniden getirmifl ve elde etti¤i baflar›lar vas›tas›yla 22 Temmuz
2007 tarihinde yap›lan seçimlerde % 46.7 gibi çok partili siyasal hayatta çok ender
görünen bir ço¤unlukla iktidar› tekrar elde etmifltir.
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AK Parti iktidar›yla beraber Türk siyasal hayat›nda yeni bir aç›l›m kaydedilmifl, Parti kendi
ideolojik formasyonunu sa¤lam ve kal›c› bir temel üzerine oturtmak aray›fl›na girmifltir.
Bu durumun Türkiye'de genel siyasal dinamikler göz önünde bulunduruldu¤unda bir
hayli önem arz etti¤inin alt› çizilmelidir. Zira güçlü bir siyasal dil üretemeyen ve izledi¤i
politikalar› sa¤lam bir zemine yerlefltiremeyen partilerin kal›c› olamayacaklar› aç›kt›r.
Muhafazakar demokrasi kavram›, AK Parti'ye Türk siyasal hayat›nda etkin ve kal›c› bir
figür olma yönünde aç›l›m sa¤layan unsurlardan biri olarak temayüz etmektedir.

Muhafazakâr Demokrasi Kavram› ve AK Parti

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi muhafazakâr demokrasi kavram› Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin
kendi ideolojik yap›s›n› nitelemek için kulland›¤› bir kavramd›r. Bu bak›mdan önce
muhafazakârl›k kavram›n›n anlam ve içeri¤ine de¤inilmelidir. Liberalizm ve sosyalizm ile
birlikte son  iki yüzy›la damgas›n› vuran bir ideoloji olan muhafazakârl›k, kapitalist
modernleflme süreci karfl›s›nda, bu sürecin çözdü¤ü siyasal, toplumsal ve kültürel
yap›lar›n ve o yap›lara yüklenen anlam ve de¤erlerin süreklili¤i ad›na gösterilen tepkiye
dayan›r. Sadece geçmifle ait tüm kurum ve de¤erlerin savunusu olmayan muhafazakârl›k
toplumsal ba¤lar›n ve tarihsel bir aidiyet duygusunun yaflayabilmesinin temel koflulu
olarak gördü¤ü ''gelenek''e vurgu yaparken toplumsal birli¤i sa¤layan otoriteyi kutsar,
organizmac› bir toplum tahayyülünü içsellefltirir.

Muhafazakârlar›n karfl› ç›kt›¤› toplumsal ve siyasal de¤iflimin kendisi de¤ildir; en fazla
h›z› ve çap›na itiraz edilir. Devrim sonucu ortaya ç›kmay›p kendili¤inden geliflen tedrici
bir de¤iflim ise olumlan›r ve desteklenir. Zira toplum zaten kendi de¤iflim dinami¤ine
sahip olan bir organizma olarak tasavvur edilir. Bu organizmaya d›flar›dan gelen müdahaleler
kendili¤inden iflleyen düzeni bozacakt›r.

Yalç›n Akdo¤an taraf›ndan kavramsallaflt›r›lan muhafazakâr demokrasinin özellikleri flu
flekilde s›ralanabilir.

S›n›rl› ‹ktidar Anlay›fl›: Muhafazakâr demokrasi anlay›fl› s›n›rl› iktidar anlay›fl›na gönderme
yapar; bu flekilde birey ve toplum haklar›n› otorite karfl›s›nda korumay› amaçlar. Buna
göre iktidar tüm boyutlar›yla tekelci ve monolitik bir yap›ya oturmamal›, farkl› kesimler
aras›nda dengeli ve orant›l› bir flekilde da¤›t›lmal›d›r. Ancak bu durum yaln›zca siyasal
iktidar için geçerli de¤ildir. ‹ktidar toplum içinde farkl› flekillerde tezahür edebilir. Bu
anlamda iktidar›n tüm türleri mümkün olabildi¤i kadar tabana yay›lmal›d›r. ‹ktidar›n
s›n›rland›r›lmas› vas›tas›yla hem halk hem de sistem korunmufl olacakt›r. Muhafazakarlar
devrimci dönüflümleri olumlu bulmad›klar› için mutlakiyetçi ve tepeden inmeci kurtulufl
reçetelerine s›cak bakmazlar. Mutlak ve herkes için neyin iyi olaca¤›n› tayin etmeye
muktedir tek bir ak›l olamayaca¤› için bireylerin tüm hayat alanlar›n› kapsayan bir iktidar
anlay›fl› da muhafazakârlar taraf›ndan hofl görülmez.
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Demokrasiye Bak›fl: Bir temsil mekanizmas› ve yönetim biçimi olarak demokrasi
muhafazakar demokratlar  taraf›ndan olumlan›r. Burada ilk olarak demokrasinin bir dünya
görüflü veya bir ideoloji de¤il bir yönetim biçimi oldu¤u söylenebilir. Demokrasi, halk›
özgürlefltirmek ve kendisiyle ilgili kararlar›n al›nmas› noktas›nda yetkilendirmek amac›yla
gelifltirilen bir siyasal sistemdir. Bu yüzden demokrasi hak ve özgürlükler temelinde infla
edilebilir. Günümüzde evrensel anlamda hak ve özgürlüklerin tesis edilebilmesi, kifli
haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› aç›s›ndan demokrasi zorunlu bir yönetim biçimidir.
Bu ba¤lamda demokrasilerde yaln›zca ço¤unlu¤un tercihlerinin siyasal düzleme aktar›lmas›
yetmez;  bunun yan›nda az›nl›k haklar› da korunmal›d›r. Ayn› flekilde kat›l›mc›l›¤›n ve
siyasal rekabetin önü aç›lmal›, halk›n gerçek tercihlerinin siyasal düzleme yans›mas›
sa¤lanmal›d›r. Bu bak›mdan demokrasi bir diyalog rejimidir ve demokrasi içinde farkl›
kitleler uzlafl› içinde bulunurlar. Bu uzlafl›, yaln›zca ayn› konuda ayn› flekilde düflünmek
üzerinde de¤ildir. Uzlafl›, farkl› düflünseler bile farkl›l›klar› içinde beraberce yaflamak
noktas›ndad›r.

Güçlü Sivil Toplum: Hem iktidar›n s›n›rland›r›lmas› hem de güçlü bir demokratik
kurumsallaflman›n tesis edilebilmesi amac›yla güçlü bir sivil toplum anlay›fl› önem arz
eder. Ça¤›m›zda sivil toplum örgütleri özellikle kamusal sorunlar›n müzakeresi noktas›nda
güçlü ve etkili birer figür olarak belirmekte, karar alma süreçlerine aktif olarak
kat›labilmektedirler. Bu bak›mdan sivil toplum örgütlerinin serbestçe çal›flabildikleri bir
ortam›n oluflturulmas›na gayret edilmelidir.

Mevcut siyasal ve toplumsal sorunlar›n çözümü sadece devletin ve hükümetlerin
gayretleri ve çal›flmalar›yla mümkün de¤ildir. Bu hususta sivil toplum örgütlerinin ve
toplumun katk›da bulunmas› zorunlu bir hal alm›flt›r. Türkiye'de halihaz›rda devlet eliyle
yürütülen birtak›m hizmetlerin sivil topluma devredilmesi devletin yükünü azaltaca¤› gibi
hizmetlerin etkin ve verimli flekilde sunulmas› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

‹nsan Haklar›n›n Korunmas›: ‹nsan haklar›, insan›n baflka bir sebebe ihtiyaç duyulmaks›z›n
s›rf insan olmas› sebebiyle do¤ufltan sahip oldu¤u, ço¤unlukla devredilemez ve varl›¤›
tart›fl›lamaz haklard›r. ‹nsan haklar› hiçbir dinsel, ›rksal, cinsel, dilsel, siyasal ya da s›n›fsal
ay›r›m gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olmal›d›r. Bu konuda yap›lacak bir ayr›m
insan haklar› anlay›fl›n›n özüne ayk›r›d›r.

Laikli¤e Bak›fl: Demokratik yönetimin korunmas› ve yaflat›lmas› aç›s›ndan laiklik zorunlu
bir unsurdur. Laiklik, devletin tüm dini inan›fllar ve düflünce sistemleri karfl›s›nda tarafs›z
kalmas›n› ve eflit mesafeyi korumas›n›, bu amaçla engelleyici veya teflvik edici bir role
sahip olmamas›n› amaçlayan bir yaklafl›md›r. Laikli¤in hayata geçirilmesiyle amaçlanan,
inanç farkl›l›klar›n›n veya farkl› mezhep ve anlay›fllar›n çat›flmaya dönüflmeden sosyal
bar›fl içinde yaflat›labilmesidir. Ço¤ulcu ve bar›flç› bir toplum yap›s›n›n sa¤lanabilmesi
amac›yla devlet tarafs›z bir rol üstlenmifltir. Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli
nokta laiklik ad›na hayata geçirilen baz› uygulamalar›n demokrasinin prati¤e geçmesinde
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engel olmamas›d›r. Laiklik esas itibariyle farkl› inanç sistemlerinin bir arada ve bar›fl
içerisinde yaflamalar›n› öngören bir anlay›flt›r. Bu bak›mdan "laiklik devletin dine ve
dindarlara müdahale etme ve dini devletin veya siyasi iktidarlar›n kontrolü alt›nda tutma
arac› olarak kullan›lmamal›d›r."

Son olarak Akdo¤an'dan iktibasla muhafazakarl›¤›n dine bak›fl› ele al›nmal›d›r:
"Muhafazakarl›k dini, ideolojik bir yaklafl›m olarak görmez ve toplumu dindarlaflt›rma
amac›yla siyasetinin merkezine yerlefltirmez. Dini toplumsal bir veri ve gelene¤in bir
parças› olarak önemseyen muhafazakarl›k din ile siyaset iliflkisinin sa¤l›kl› bir zemine
kavuflturulabilmesine önem verir." Dolay›s›yla muhafazakarl›k dini bir sosyal vak›a (olgu)
olarak kabul eder. Ancak dini anlay›fl› siyasal yap›lanma ve kurumlarla karfl›laflt›rmaz.
Zaten bu unsurlar birbirleri ile ikame edilebilir bir nitelik göstermezler.

Türkiye'de siyasal hayat ile ilgili bu k›sa analizden sonra flimdi mevcut siyasal yap› ve
kurumlara daha sonra da ülkenin idari yap›s›na bakal›m.

Bu amaçla öncelikle Türkiye'nin siyasal yap›s›n› belirleyen birtak›m olgu ve kavramlar›
anlamak için konuyla ilgili temel olgu ve kavramlara de¤inilecektir. Anayasam›z›n birinci
maddesi "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir." ifadesini içermektedir. Dolay›s›yla Türkiye,
cumhuriyet rejimiyle yönetilmektedir; baflka bir ifadeyle ülkenin siyasal rejimi cumhuriyettir.
Siyasal rejim, bir ülkenin dayand›¤› temel meflruiyet kayna¤›n› gösterir. Cumhuriyet
rejimi millet egemenli¤ine dayan›r ve bu ba¤lamda devletin meflruiyetinin temelinde
millet bulunur.

Di¤er taraftan Türkiye parlamenter rejimle idare edilmektedir. Yani Türkiye'nin hükümet
sistemi parlamenter sistemdir. Hükümet sistemi en genel flekilde bir devletin sahip
oldu¤u egemenli¤in hangi kurumlar eliyle ne flekilde kullan›laca¤›n›, bunun yan›nda söz
konusu kurumlar aras›ndaki iflbölümü ve görev çerçevesinin ana hatlar›n› düzenler.
Parlamenter sistem, ad›ndan da rahatl›kla anlafl›labilece¤i üzere ülke içinde iktidar›n
yo¤unlaflt›¤› kilit organ olarak parlamentoyu gösterir. Parlamenter sistem kuvvetler
ayr›l›¤› anlay›fl›na dayan›r. Kuvvetler ayr›l›¤› anlay›fl›, devletin sahip oldu¤u yasama,
yürütme ve yarg› ifllevlerinin farkl› organlar eliyle sürdürülmesi anlay›fl›n› temel almaktad›r.
Yasama ifllevi do¤rudan halk taraf›ndan seçilen bir meclis arac›l›¤›yla yerine getirilirken
yürütme ifllevi devlet baflkan› ve bakanlar kurulu taraf›ndan yürütülür. Yarg› ifllevini ise
ba¤›ms›z yarg› organlar› üstlenmifltir.

Parlamenter sistem, iki bafll› bir yürütme anlay›fl›na dayan›r. Buna göre devlet baflkan›
ile hükümet baflkan› farkl› isimlerdir ve yürütme yetkisi devlet baflkan› ile bakanlar kurulu
aras›nda bölünmüfltür. Parlamenter sistem, hem monarflilerde hem de cumhuriyetlerde
görülebilece¤inden devlet baflkan› rejimin türüne göre farkl› adlar al›r. Mesela monarflilerde
devlet baflkan› kral, prens, imparator vb iken, cumhuriyet rejimlerinde cumhurbaflkan›d›r.
Parlamenter sistemlerde devlet baflkan›n›n rolü büyük ölçüde semboliktir. Ülkenin siyasî
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rejimine göre devlet baflkan› ya veraset yoluyla belirlenir ya da seçimle iflbafl›na gelir.
Devlet baflkan›n›n seçimle geldi¤i rejimlerde, seçimi yapan organ genellikle parlamento
olmakta ve halk›n oyuna baflvurulmamaktad›r.

Yürütme ifllevi, esas itibariyle, hükümet baflkan› ve bakanlar kurulu arac›l›¤›yla yerine
getirilir. Parlamenter sistemin gerekli flartlar›ndan birisi, baflbakan›n meclis içerisinden
ç›kmas›d›r; iflte parlamentonun ülke yönetimi üzerindeki a¤›rl›¤› ilk olarak bu noktada
ortaya ç›kar. Yürütmenin fiilî bafl›, parlamentonun güvenini alacak kendi üyelerinden
birisi olacakt›r. Bu noktada bir hususun alt›n› çizmek gerekmektedir. Ülkenin siyasal
rejimi ile hükümet sistemi birbirlerinden farkl› kavramlard›r. Bunlar farkl› co¤rafyalarda
de¤iflik flekillerde bir araya gelebilir ve birbirlerinden ayr›labilirler. Örne¤in Türkiye,
Amerika Birleflik Devletleri ve Fransa'n›n her üçü birden cumhuriyettir. Ancak bunlar›n
hepsinin hükümet sistemi birbirinden farkl›d›r.

Anayasam›z›n ikinci maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayan›flma
ve adalet anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir."
hükmünü amirdir. Bu maddenin içeri¤i Cumhuriyetin temel niteliklerini göstermektedir.
Burada Anayasada devleti nitelemek için kullan›lan demokratik, laik, sosyal devlet ve
hukuk devlet i  o lma özel l ik ler in in ne anlama geldi¤i  incelenecekt ir .

Cumhuriyetin bir hukuk devleti olarak temayüz etmesi devletin kendisini hukukla
s›n›rland›rmas› anlam›na gelir. Hukuk devleti, her türlü eylem ve iflleminde evrensel
hukuk ilkelerine ba¤l› kalan ve kendisini bu ilkeler ile s›n›rlayan devlettir. Nas›l bireyler
kamu düzeninin sa¤lanmas› için siyasî otoritenin koydu¤u kurallara uymay› kabul
ediyorlarsa, kural koyan konumunda bulunan siyasî otorite de kendi gücünün hukuk
kurallar›n›n üstünde olmayaca¤›n› kabullenecek ve görev alan›n›n çerçevesini bu flekilde
s›n›rland›racakt›r. Devletin görev alan›n›n çerçevesinin son derece dar çizilmesi birey
haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan son derece önemlidir. Zira birey, devlet karfl›s›nda son
derece zay›f bir öznedir.

Bunun yan›nda Türkiye laik bir devlettir. Laiklik, kamu otoritesinin belirli bir din, inanç
veya felsefî düflünce lehinde ya da aleyhinde tav›r almas›n›, ayr›ca kiflilere inançlar›ndan
ötürü farkl› davran›lmas›n› engeller ve yurttafl kimli¤i içinde tan›mlad›¤› tüm bireylerin
hak ve özgürlüklerden eflit flekilde yararlanmalar›n› güvence alt›na al›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda laiklik, demokrasinin ön kofluludur. Ancak burada devletin dinle olan iliflkisine
dikkat edilmelidir. Laik devlet, baflkas›n›n özgürlü¤üne zarar vermedi¤i ve kamu düzeni
için tehlike oluflturmad›¤› takdirde, herkesin dinî inanc›n› özgürce yaflamas›n›n önünü
açar. Zaten demokrasi de toplum içinde farkl› görüfl ve inan›fltaki insanlar›n beraberce
ve özgür flekilde yaflad›klar› ço¤ulcu bir yap›lanma içinde gerçek anlam›n› bulacakt›r.

Öte yandan Türkiye'nin demokratik bir devlet oldu¤unun alt› çizilmelidir. Demokrasi,
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di¤er yönetim modellerinden iktidar›n toplum içinde bir kifli ya da kesime ait olmamas›
bak›m›ndan ayr›l›r; baflka bir aç›dan ise,  toplum içerisinde ayr›cal›kl› kesimlerin bulunmamas›
ve herkesin eflit siyasal haklara sahip olmas› anlam›na gelir. Bir ülkenin demokrasiyle
iliflkisinin sorgulanmas› ba¤lam›nda en önemli ilk ölçüt, en baflta belirtildi¤i gibi, iktidar›n
yaln›z bir kifli ya da grubun elinde bulunmamas› ve halk›n tamam›na ait oldu¤unun kabul
edilmesidir.

‹kinci ölçüt ise, iktidar›n güç kullan›lmas›na ihtiyaç duyulmaks›z›n düzenli aral›klarla
yinelenen seçimler arac›l›¤›yla el de¤ifltirmesidir. Söz konusu seçimlerin halk›n özgür
tercihlerini yans›tacak flekilde ve serbestlik içinde yap›lmas›, gerçek anlamda bir
demokrasiden bahsedilebilmesi için zorunludur (Mayo, 1964: 116). Bu ba¤lamda
demokratik ideallerin hayata geçirilmesi bak›m›ndan, ülke içinde örgütlenme özgürlü¤ü
baflta olmak üzere siyasal özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas› gerekir.

Demokrasinin bir di¤er ay›rt edici özelli¤i, iktidar›n el de¤ifltirme yöntemlerinde kendisini
gösterir. Bir ülkede siyasal iktidar, kan dökülmeden ve güç kullan›lmas›na ihtiyaç
hissedilmeden, kendili¤inden iflleyen mekanizmalar arac›l›¤›yla de¤iflebiliyorsa,
demokrasinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Demokrasiler içinde siyasal iktidar›n el de¤ifltirmesi
ya belirli dönemlerde yinelenen ve seçmenlerin özgür iradeleri ile tercihte bulunabildikleri
seçimlerle ya da mevcut hükümetin halk›n seçilmifl temsilcilerinden oluflan parlamento
taraf›ndan  "güvensizlik oylar›" arac›l›¤›yla düflürülmesiyle olur (Popper, 2005: 164). Bu
ba¤lamda demokratik yollarla iktidara gelen bir hükümet, zora ya da bask›ya ihtiyaç
duyulmaks›z›n, ayn› yöntemlerle iktidardan uzaklaflabilmelidir.

Öte yandan demokrasilerin temel dayana¤›, "halk"›n kendi kendisini yönetmesidir. Bu
iddian›n hayata geçirilmesi oldukça zor bir duruma iflaret etti¤i aç›kt›r. Ancak insanl›k
tarihinin küçük bir kesitinde yaflanan "do¤rudan demokrasi" deneyimi d›fl›nda bir insan
toplulu¤unun hem yöneten hem de yönetilen durumda bulunmas› mümkün olmam›flt›r
Toplumlar›n ulaflm›fl oldu¤u nicel büyüklük nedeniyle, demokrasilerde halk, fiilen yönetim
ifllevini üstlenemeyece¤inden temsilcilere ihtiyaç duyar. Bu durum, demokratik bir
anlay›fl›n hâkim oldu¤u siyasal sistemlerde siyasal partiler gibi arac› kurumlar ile seçimler
gibi mekanizmalar›n devreye girmesi sonucunu do¤urur. Bunun yan›nda kendilerine
yetki devredilen temsilcilerin bu yetkilerinin s›n›rlar›ndan süresine ve kapsam›na dek
pek çok  nokta, demokratik siyasal sistemlerin ciddi tart›flma konular› aras›nda yer al›r.

O halde yukar›da anlat›lanlar›n ›fl›¤›nda demokrasinin öncelikle bir siyasal rejimin yönetim
ilkelerini belirleyen bir siyasal model, baflka bir ifadeyle bir yönetim biçimi oldu¤unun
alt› çizilmelidir (Da¤› ve Polat, 2004: 3). Demokrasi, anlam›n› ve uygulanma imkan›n› bir
siyasal sistem içerisinde bulur ve bu sistem, söz konusu ülkenin siyasal geleneklerine
ve kültürüne, baflka bir anlat›mla, tarihin ve geçmiflten gelen koflullar›n çizdi¤i yol
haritas›na göre de¤ifliklikler gösterir.
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Ülke içinde resmî ideoloji d›fl›nda ya da karfl›s›nda sergilenen tav›rlar› engellemek ve
farkl› görüfllerle inan›fllar›n kamusal düzlemde kendilerine yer bulmalar›na karfl› ç›kmak
anti-demokratik yönetimlerin en belirgin özellikleri aras›ndad›r. Demokratik olarak nitelenen
rejimler ise bunlardan farkl› olarak, fliddet kullanmayan her türlü ak›m ve fikre hoflgörü
göstermek durumundad›rlar. Zira ça¤dafl demokrasinin en baflta gelen amac›, ço¤ulculu¤un
hâkim oldu¤u bir toplumsal ve siyasal düzenin oluflmas›n› sa¤lamakt›r. Dolay›s›yla
demokrasi, içinde birbirinden farkl› fikirlerin yaflamas›na izin verdi¤i ölçüde meflrû bir
yönetim modeli görünümü kazanacakt›r.

Kald› ki belirli ak›m ve fikirlere karfl› d›fllay›c› bir tutum benimsemek, do¤al olarak baflka
tutumlar›n yan›nda tav›r almak anlam›na gelecektir ki bu durum demokratik rejimin
tarafs›zl›¤›n›n ortadan kalkmas›na yol açacakt›r. Oysa demokratik devletlerin temel
niteliklerinden birisi "siyasal tarafs›zl›k"t›r. Bu durum, devletin belirli bir hayat tarz›n› ya
da "iyi" anlay›fl›n› topluma dayatmamas› ve herkesin sahip oldu¤u de¤er ve ilkeler
do¤rultusunda belirledi¤i hayat tarz›n›, baflkalar›na zarar vermemek kofluluyla, diledi¤ince
sürdürmesine devlet taraf›ndan sayg› gösterilmesi anlam›na gelir.

Son olarak cumhuriyetin sosyal bir devlet oldu¤unun alt› çizilmelidir. Sosyal devlet,
vatandafllar›n›n "asgarî bir yaflam standard›" tutturabilmesini üzerine görev olarak al›r.
Burada  "asgarî yaflam standard›" lâfz›n›n, kapsam› herkes taraf›ndan farkl› alg›lanabilece¤i
için, bir hayli tart›flmaya aç›k oldu¤u görülür. Ancak devlet, en az geçim endeksleri
arac›l›¤›yla belirlenen asgarî ücret gibi mekanizmalar arac›l›¤›yla piyasada ücretlerin
serbest flekilde belirlenmesine engel olacak ve servet da¤›l›m›nda adalet sa¤lanmas›
aray›fllar›na giriflecek ya da çal›flma saatlerini k›saltarak ve genel tüketimi yayg›nlaflt›rarak
genel refah› yükseltecektir. Ayr›ca sosyal devlet, e¤itim ve sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›n› kamusal birer mesele olarak görür. Yeniden da¤›t›m mekanizmalar›,
özellikle genifl toplumsal kitlelere ücretsiz ya da sübvanse edilmifl e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerinin verilmesinde kendini gösterir.

Bunun yan›nda sosyal devlet ekonomik alan› "görünür k›lmak" amac›ndan hareket eder.
Gelir da¤›l›m›nda dengesizli¤e sebep olacak ve vergi kayb›n› do¤uracak kay›t d›fl›
ekonominin engellenmesi bu kapsamda de¤erlendirilmelidir. Bunun yan›nda kay›t d›fl›
ekonomi, devletin bu alan üzerindeki denetiminin ortadan kalkmas›na  neden olabilecek
geliflmeleri üretme potansiyeline de sahiptir (Berifl, 2006).
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1. 2. TÜRK‹YE’N‹N ‹DAR‹ YAPISI

Üniter Devlet Anlay›fl›

Türkiye’nin co¤rafi aç›dan  yedi bölgeye ayr›ld›¤› hemen herkes taraf›ndan bilinen bir
gerçektir. Ancak bu bölümleme idari ve siyasi aç›dan hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Her fleyden önce Türkiye üniter bir devlettir. Üniter devletler, siyasal sistem içinde
gücün bölünmedi¤i, tek bir devlet anlay›fl›n›n hakim oldu¤u bir modele sahiptirler. Yani
üniter devlet içinde devletin tüm organlar› merkezi idareye ba¤l›d›r.

Buna karfl›l›k federal devletler “eyalet” ad› verilen federe devletlerin bir araya gelmesiyle
vücut bulmufltur. Federal devletin çizdi¤i anayasal çerçeveye uymak kofluluyla kendi
yasalar›n› meydana getiren, yarg›lama mekanizmalar› bulunan ve yerel hükümetleri
arac›l›¤›yla kendi topraklar›n› yöneten federe devletler s›ra d›fl dünya ile iliflki kurmaya
geldi¤inde hukuken ortadan kaybolmakta, bu ifli federal devlet üstlenmektedir.  Ancak
federal devlet, ulusal egemenli¤ini d›fl dünyada kullanmakta iç yap›da ise kurallar› son
belirleyici konumunda bulunmaktad›r. Ayn› flekilde devletin yasland›¤› temel ilkelerin
saptanmas›na iliflkin yetkiler de  federal devlete aittir. D›flar›dan bakan birisi için federal
yap›lanman›n bütünleflik bir görüntü sergiledi¤i ve tek bir devlet görüntüsünün bulundu¤u
aç›kt›r. Üniter devlette ülkenin tek parlamentosu olarak ortaya ç›kan kanunlar tüm ülke
içinde yekpare ve homojen bir yap›y› esas al›rken, federal devletler ço¤ulculu¤u temel
al›r.

Kuvvetler Ayr›l›¤› ‹lkesi

“Kuvvetler ayr›l›¤›” ilkesi, devleti oluflturan yasama, yürütme ve yarg› gibi güçlerin
öncelikle birbirinden ayr›lmas›n› ve her bir ifllevin farkl› bir unsur taraf›ndan yürütülmesini
gerektirir. Her bir organ di¤erinden ba¤›ms›zd›r ve yaln›zca kendi yüklendi¤i ifllevi yerine
getirir.

Bu flekilde kamu otoritesinin farkl› organlar› aras›nda bir güç dengesi sa¤lanm›fl ve bunlar
birbirleriyle s›n›rland›r›lm›fllard›r. Ancak bunlarla da yetinmeyerek farkl› ifllevler aras›nda
denge ve denetimi sa¤layacak mekanizmalar›n oluflturulmas›n› flart görür. Bu bak›mdan
kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin iktidar›n s›n›rland›r›lmas›n› öngördü¤ü söylenebilir.

Yasama Organ›: TBMM

Burada üç kuvvetin ülkemiz aç›s›ndan da¤›l›m ba¤lam›nda yasama ve yarg›ya k›saca
de¤inilecek ve konumuz aç›s›ndan özellikle önem tafl›yan yürütmeye a¤›rl›k verilecektir.
Ülkemizde yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil etmektedir. TBMM
halk taraf›ndan genel oyla seçilen befl yüz elli milletvekilinden oluflur. Bilindi¤i gibi 2007
y›l›nda anayasa de¤iflikli¤i ile TBMM’ye seçilme yafl› 25’e indirilmifl ve genel seçimlerin
de her dört y›lda bir yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
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TBMM’nin Anayasada belirtilen görevleri flu flekilde s›ralanabilir:

• Kanun koymak, de¤ifltirmek ve kald›rmak;

• Bakanlar Kurulunu ve bakanlar› denetlemek;

• Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi vermek;

• Bütçe ve Kesin hesap kanun tasar›lar›n› görüflmek ve kabul etmek;

• Para bas›lmas›na ve savafl ilan›na karar vermek;

• Milletleraras› andlaflmalar›n  onaylanmas›n›  uygun  bulmak,

• Meclis üye tam say›s›n›n beflte üç ço¤unlu¤unun karar› ile genel ve özel af ilan›na
karar vermek ve

• Anayasan›n di¤er maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine
getirmektir.

Yarg› Organlar›

Yarg› ifllevi ise ba¤›ms›z yarg› organlar› taraf›ndan yerine getirilir. Anayasaya göre Hakimler,
görevlerinde ba¤›ms›zd›rlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine
göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kifli, yarg› yetkisinin kullan›lmas›nda
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve
telkinde bulunamaz. Bilindi¤i gibi yarg› teflkilat› adli ve idari mahkemeler olmak üzere
ülke genelinde teflkilatlanm›flt›r.  Bunun yan›nda baflkentte yüksek yarg› organlar› bulunur.

Anayasada say›lan yüksek yarg› organlar› flunlard›r:

Anayasa Mahkemesi: Anayasa Mahkemesi on bir as›l ve dört yedek üyeden kurulur.
Anayasa Mahkemesi, kanunlar›n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünün Anayasaya flekil ve esas bak›mlar›ndan uygunlu¤unu denetler.
Anayasa de¤iflikliklerini ise sadece flekil bak›m›ndan inceler ve denetler. Ancak, baz›
durumlarda ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelerin flekil ve esas bak›m›ndan Anayasaya
ayk›r›l›¤› iddias›yla, Anayasa Mahkemesinde dava aç›lamaz. Bu durumlar ola¤anüstü
haller, s›k›yönetim ve savafl halidir.

Kanunlar›n flekil bak›m›ndan denetlenmesi, son oylaman›n, öngörülen ço¤unlukla yap›l›p
yap›lmad›¤›; Anayasa de¤iflikliklerinde ise, teklif ve oylama ço¤unlu¤una ve ivedilikle
görüflülemeyece¤i flart›na uyulup uyulmad›¤› hususlar› ile s›n›rl›d›r. fiekil bak›m›ndan
denetleme, Cumhurbaflkan›nca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beflte biri
taraf›ndan istenebilir. Yani bu tür bir denetim oldukça istisnai olarak kabul edilebilir.
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Kanunun yay›mland›¤› tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, flekil bozuklu¤una dayal›
iptal davas› aç›lamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.

Son olarak Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan s›fat›na sahip oldu¤u da belirtilmelidir.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaflkan›n›, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi,
Yarg›tay, Dan›fltay, Askeri Yarg›tay, Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi Baflkan ve üyelerini,
Baflsavc›lar›n›, Cumhuriyet Baflsavc› vekilini, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu ve
Say›fltay Baflkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolay› Yüce Divan s›fat›yla
yarg›lar.

Yarg›tay: Yarg›tay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun baflka bir adli yarg›
merciine b›rakmad›¤› karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen
belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Dan›fltay: Dan›fltay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun baflka bir idari yarg› merciine
b›rakmad›¤› karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara
da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Bu hükümden aç›k flekilde görüldü¤ü gibi Yarg›tay adli mahkemelerin, Dan›fltay ise idari
mahkemelerin son inceleme mercii olarak görev yapar. Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay
ve Dan›fltay aras›nda astl›k-üstlük iliflkisi yoktur.

‹dari Teflkilatlanma

1. Merkezi ‹dare (Devlet Teflkilat›)

Devletin bafll›ca ifllevlerinden biri ülke içinde yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini
hiçbir kesintiye veya aksakl›¤a mahal vermeksizin halka ulaflt›rmakt›r. Söz konusu
hizmetlerin yerine getirilmesi devletin ülke içinde farkl› yerlerde teflkilatlanmas›na neden
olur. Hizmetler, genellikle ülkenin idari merkezinden, yani baflkentten planlanarak
yürütülür. Bu nedenle devlet organlar›n›n önemlice bir k›sm› baflkentte bulunur. Ancak
hizmetlerin halka ulaflt›r›lmas› için baflkentteki bu genel teflkilat›n d›fl›nda devletin ülke
çap›nda faaliyet gösteren pek çok di¤er birime ihtiyaç duydu¤u aç›kt›r. Devletin baflkentte
teflkilatlanm›fl bulunan organ ve kurumlar› “merkez teflkilat›”, di¤er tüm yerleflim
birimlerindeki birim ve organlar› ise “taflra teflkilat›” ad›n› al›r. Bu teflkilatlar arac›l›¤›yla
devlet yürütme (icra) fonksiyonunu yerine getirir.

a. Merkez Teflkilat›:

Devlet, merkez teflkilat›ndaki ifllevini Cumhurbaflkan›, Bakanlar Kurulu, Baflbakan ve
Bakanl›klar arac›l›¤›yla sürdürmektedir.

1. Cumhurbaflkan›: Devlet teflkilat›n›n bafl›nda cumhurbaflkan› bulunmaktad›r. Baflka
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bir ifadeyle yürütmenin bafl› Cumhurbaflkan›d›r. K›rk yafl›n› doldurmufl ve yüksek ö¤renim
yapm›fl Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme
yeterli¤ine sahip Türk vatandafllar› aras›ndan, halk taraf›ndan seçilir.   Bilindi¤i üzere 2007
y›l›na kadar cumhurbaflkan› TBMM taraf›ndan seçilmekteydi. Ancak 2007 y›l› içinde
yap›lan bir anayasa de¤iflikli¤iyle Cumhurbaflkan›n› seçme yetkisi halka verilmifltir. Ayr›ca
Cumhurbaflkan›n›n yedi y›l olan görev süresi befl y›la indirilmifl, ancak Cumhurbaflkan›na
bir kez daha seçilme hakk› verilmifltir.  Halihaz›rda görev yapmakta olan Cumhurbaflkan›m›z
Abdullah Gül’ün görev süresinin dolmas›ndan sonra 12. cumhurbaflkan› halk taraf›ndan
seçilecektir.

Anayasam›z Cumhurbaflkan›na pek çok görev ve yetki vermifltir. Parlamenter sistem
içinde devlet baflkan›n›n ço¤unlukla sembolik bir nitelik tafl›d›¤›ndan daha önce bahsetmifltik.
1982 Anayasas›n›n Cumhurbaflkan›na verdi¤i çok say›daki görev ve yetkinin rejimi yar›
baflkanl›k sistemine yak›nlaflt›rd›¤› da iddia edilir. Cumhurbaflkan›n›n Anayasan›n 104.
maddesinde say›lan görev ve yetkileri flu flekildedir:

a)  Yasama ile ilgili olanlar:

• Gerekli gördü¤ü takdirde, yasama y›l›n›n ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde
aç›l›fl konuflmas›n› yapmak,

• Türkiye Büyük Mi l let  Mecl is in i  gerekt i¤ inde toplant ›ya ça¤›rmak,

• Kanunlar› yay›mlamak,

• Kanunlar› tekrar görüflülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

• Anayasa de¤iflikliklerine iliflkin kanunlar› gerekli gördü¤ü takdirde halk oyuna sunmak,

• Kanunlar›n, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünün,
tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya flekil veya esas bak›m›ndan ayk›r› olduklar›
gerekçesi ile Anayasa  Mahkemesinde iptal davas› açmak,

• Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alan›na iliflkin olanlar:

• Baflbakan› atamak ve istifas›n› kabul etmek,

• Baflbakan›n teklifi üzerine bakanlar› atamak ve görevlerine son vermek,

• Gerekli gördü¤ü hallerde Bakanlar Kuruluna baflkanl›k etmek veya Bakanlar Kurulunu
baflkanl›¤› alt›nda toplant›ya ça¤›rmak,
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• Yabanc› devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine
gönderilecek yabanc› devlet temsilcilerini kabul etmek,

• Milletleraras› andlaflmalar› onaylamak ve yay›mlamak,

• Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na Türk Silahl› Kuvvetlerinin Baflkomutanl›¤›n› temsil
etmek,

• Türk Silahl› Kuvvetlerinin kullan›lmas›na karar vermek,

• Genelkurmay Baflkan›n› atamak,

• Milli Güvenlik Kurulunu toplant›ya ça¤›rmak,

• Milli Güvenlik Kuruluna Baflkanl›k etmek,

• Baflkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu karar›yla s›k›yönetim veya ola¤anüstü hal ilan
etmek ve kanun hükmünde kararname ç›karmak,

• Kararnameleri imzalamak,

• Sürekli hastal›k, sakatl›k ve kocama sebebi ile belirli kiflilerin cezalar›n› hafifletmek
veya kald›rmak,

• Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Baflkan›n› atamak,

• Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araflt›rma ve denetleme yapt›rtmak,

• Yüksekö¤retim Kurulu üyelerini seçmek,

• Üniversite rektörlerini seçmek, 

c)  Yarg› ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Dan›fltay üyelerinin dörtte birini, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›s› ve Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc› vekilini, Askeri Yarg›tay üyelerini, Askeri
Yüksek ‹dare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaflkan›, ayr›ca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
di¤er görevleri yerine getirir ve yetkileri kullan›r.

Cumhurbaflkan›n›n, Anayasa ve di¤er kanunlarda Baflbakan ve ilgili bakan›n imzalar›na
gerek olmaks›z›n tek bafl›na yapabilece¤i belirtilen ifllemleri d›fl›ndaki bütün kararlar›,
Baflbakan ve ilgili bakanlarca imzalan›r; bu kararlardan Baflbakan ve ilgili bakan sorumludur.
Yani Anayasam›zda Cumhurbaflkan›n sorumsuzlu¤u anlay›fl› bulunmaktad›r.
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Di¤er taraftan Cumhurbaflkan›n›n resen (kendili¤inden) imzalad›¤› kararlar ve emirler
aleyhine yarg› mercilerine baflvurulamaz. Buna Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay ve Dan›fltay
gibi yüksek yarg› organlar› da dahildir.

2. Bakanlar Kurulu: Günlük dilde genellikle “hükümet” kavram›yla an›lan Bakanlar Kurulu
Baflbakan ve Bakanlardan oluflur. Bakanlar Kurulunun baflkan› baflbakand›r. Anayasam›za
göre Baflbakan, Cumhurbaflkan›nca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri aras›ndan
atan›r.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterli¤ine sahip
olanlar aras›ndan Baflbakanca seçilir ve Cumhurbaflkan›nca atan›r; gerekti¤inde Baflbakan›n
önerisi üzerine Cumhurbaflkan›nca görevlerine son verilir. Buradan da aç›kça anlafl›labilece¤i
gibi baflbakan›n ayn› zamanda milletvekili olma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Ancak
bakanlar›n milletvekili olma zorunlulu¤u yoktur. Baflbakan diledi¤i takdirde milletvekili
olmayan, ancak milletvekili seçilme yeterlili¤ine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›
aras›ndan bakan seçebilir.

Bakanlar Kurulu listesi baflbakan taraf›ndan Cumhurbaflkan›na sunulup Cumhurbaflkan›
taraf›ndan atama yap›ld›ktan sonra TBMM’den güven oyu alma zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Üye tam say›s›n›n bir fazlas› hükümetin güvenoyu almas› için yeterlidir.

Halihaz›rda mevcut olan Bakanlar Kurulu flu flekildedir:
Baflbakan:  R. Tayyip Erdo¤an •Baflbakan Yard›mc›s›:  Cemil  Çiçek
•Baflbakan Yard›mc›s›: Hayati Yaz›c› •Baflbakan Yard›mc›s›: Naz›m Ekren
•Devlet Bakan›: Mehmet Ayd›n - Murat Baflesgio¤lu - Kürflad Tüzmen - Nimet Çubukçu
- Mehmet fiimflek - Mustafa Sait Yaz›c›o¤lu Adalet Bakan›: Mehmet Ali fiahin
•Millî Savunma Bakan›: Mehmet Vecdi Gönül - ‹çiflleri Bakan›: Beflir Atalay
•D›flifller i  Bakan› :  A l i  Babacan •Maliye Bakan› :  Kemal  Unak› tan
•Millî E¤itim Bakan›: Hüseyin Çelik •Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan›: Faruk Nafiz Özak
•Sa¤l›k Bakan›:  Recep Akda¤ •Ulaflt›rma Bakan›:  Binal i  Y › ld › r ›m
•Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan›: Mehmet Mehdi Eker • Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan›: Faruk Çelik • Sanayi ve Ticaret Bakan›: Mehmet Zafer Ça¤layan
•Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›: Mehmet Hilmi Güler •Kültür ve Turizm Bakan›:
Ertu¤rul Günay • Çevre ve Orman Bakan›: Veysel Ero¤lu

3. Baflbakan: Baflbakan, Bakanlar Kurulunun baflkan› olarak, Bakanl›klar aras›nda iflbirli¤ini
sa¤lar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin
yürütülmesinden birlikte sorumludur. Bu aç›dan Bakanlar Kurulu kararlar›n›n alt›nda tüm
bakanlar›n imzas› bulunur. Tek bir bakan bile herhangi bir karar› imzalamaktan imtina
etti¤i takdirde o karar hukuksal varl›k kazanamaz. Dolay›s›yla Bakanlar Kurulunda müflterek
sorumluluk esast›r.
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Her bakan, Baflbakana karfl› sorumlu olup ayr›ca kendi yetkisi içindeki ifllerden ve emri
alt›ndakilerin eylem ve ifllemlerinden de sorumludur. Herhangi bir bakandan memnun
olmayan baflbakan Cumhurbaflkan›na baflvurarak azledilmesini isteyebilir. Bakanlar›
atama yetkisinde oldu¤u gibi azletme yetkisi de cumhurbaflkan›na aittir.

4. Bakanl›klar: Bakanl›klar, devletin yükümlü oldu¤u kamu hizmetlerini yerine getirmek
üzere teflkilatlanm›fl birimlerdir. Bakanl›klar›n tüzel kiflilikleri yoktur. Bunlar, devlet tüzel
kiflili¤i alt›nda faaliyet gösterirler. Her icrac› bakanl›k tüm illere yay›lm›fl teflkilatlara
sahiptir. Bakanl›klar›n kurulmas›, kald›r›lmas›, görevleri, yetkileri ve teflkilat› kanunla
düzenlenir. Bu nedenle farkl› zamanlarda bakanl›klar›n adlar›nda ve görev alanlar›nda baz›
de¤ifliklikler olabilmektedir.

‹crac› bakanl›klar›n yan›nda kendi teflkilatlar› olmayan devlet bakanl›klar› da bulunur. 27
Eylül 1984 tarih ve 3046 say›l› kanuna göre devlet bakanl›klar›; “Baflbakana yard›m etmek
ve Bakanlar Kurulunda eflgüdüm sa¤lamak üzere Hükümetin oluflumu ve genel siyasetinin
yürütülmesinin gerektirdi¤i say›da bakan, Baflbakan Yard›mc›s› olarak
görevlendirilebilir.Ayr›ca Baflbakana yard›m etmek ve Baflbakan taraf›ndan verilecek
görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sa¤lamak,özel önem ve
öncelik tafl›yan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amac›yla Baflbakan›n
teklifi ve Cumhurbaflkan›n›n onay› ile say›lar› yirmiyi geçmemek kayd›yla Devlet Bakanlar›
görevlendirilebilir.”

Bakanl›klar›n merkezi baflkentte bulunur. ancak daha önce de belirtildi¤i üzere merkez
d›fl›nda illerde de bakanl›klar “taflra teflkilat›” ad› alt›nda alt birimlere sahiptirler. Merkez
teflkilat›ndaki birimler;

a) Bakanl›klar›n hizmet ve görev alanlar›na giren faaliyetlerini yürüten ana hizmet birimleri,

b) Bakana ve ana hizmet birimleri ile ba¤l› ve ilgili kurulufllara istiflari mahiyette yard›mc›
olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan dan›flma ve denetim
birimleri,

c) Yukar›daki birimlere yard›mc› olan ve her bakanl›kta zorunlu olarak yürütülmesi gereken
idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yard›mc›
birimlerdir.

Taflra teflkilat› ise

a) ‹l valisine ba¤l› il kurulufllar›,

b) Kaymakama ba¤l› ilçe kurulufllar›,

c) Do¤rudan merkeze ba¤l› taflra kurulufllar›d›r.
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Bu ifadeden de anlafl›labilece¤i gibi merkezi idarenin taflra teflkilat› ba¤lam›nda illerin
bafl›nda vali, ilçelerin bafl›nda ise kaymakam bulunmaktad›r. Vali ilde devletin ve hükümetin
temsilcisi ve her bakan›n ayr› ayr› her temsilcisi ve bunlar›n idari ve siyasi yürütme
arac›d›r. Vali ilin genel idaresinden her bakana karfl› ayr› ayr› sorumludur. Yani vali herhangi
bir ilde devletin en üst yetkilisidir; merkezi hükümetin taflra teflkilat›na ait birimler de
valiye ba¤l›d›r. fiimdi merkezi hükümetin taflra teflkilat›na daha detayl› olarak bakal›m.

Merkezi Hükümetin Taflra Teflkilat›

Merkezi hükümetin taflra teflkilat› il, ilçe ve bucaktan oluflur.

‹l ‹daresi:

a. Vali: ‹l genel idaresinin bafl› validir. Vali, (adli ve askeri daireler hariç) Bakanl›klar ve
tüzelkiflili¤i haiz genel müdürlüklerin il teflkilat›nda çal›flan bütün memur ve
müstahdemlerinin en büyük amiridir. Valiler, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n inhas› (önerisi), Bakanlar
Kurulunun karar› ve Cumhurbaflkan›n›n onay› ile atan›rlar. Daha önce de söylendi¤i gibi
illerde valiler her bakan›n ayr› ayr› temsilcisi ve bunlar›n idari ve siyasi yürütme arac›d›r.
Bu bak›mdan Valiler, ilin genel idaresinden her bakana karfl› ayr› ayr› sorumludur. Bakanlar,
Bakanl›klar›na ait iflleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler.

Valilerin önemli baz› görevleri flu flekilde s›ralanabilir:

• Vali ilde kamu düzenini korumakla görevlidir. Suç ifllenmesini önlemek, kamu düzen
ve güvenini korumakla yükümlüdür.  Bu bak›mdan ildeki kolluk güçleri valiye ba¤l›d›r.

• Vali, adli ve askeri teflkilat d›fl›nda kalan bütün Devlet daire, müessese ve iflletmelerini,
özel iflyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara ba¤l› tekmil müesseseleri
denetler.

• ‹lin her yönden genel idare ve genel gidiflini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

• Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme ifllerinin muntazam bir flekilde
yap›lmas›n› ve gelir kaynaklar›n›n geliflmesini sa¤lamak için tedbirler al›r ve uygular.

• Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlar›n›n neflir ve ilan›n› ve uygulanmas›n›
sa¤lamak ve Bakanl›klar›n talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu ifllerin
gerçeklefltirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

• Vali ilinde bulunan yerinde yönetim kurulufllar›nda kanunla öngörülmüfl vesayet denetimi
yapar.

b. ‹l ‹dare fiube Baflkanlar› (‹l Müdürleri):  Bakanl›klar her ilde ayr› ayr› teflkilatlanm›fllard›r.
Bu teflkilatlar›n bafl›nda il müdürleri bulunur. Defterdar, il milli e¤itim müdürü, il emniyet
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müdürü gibi adlar alan il müdürleri bakanl›klar›n›n ildeki en üst düzey temsilcisidir. Ancak
bunlar da valiye ba¤l›d›r. Bunlar›n do¤rudan ifllem yapma yetkileri yoktur. Gerekli ifllemler
valinin onay›ndan geçtikten sonra geçerlilik kazan›r.

c. ‹l ‹dare Kurulu: ‹l idare kurulu, valinin baflkanl›¤› alt›nda hukuk iflleri müdürü, defterdar,
milli e¤itim, bay›nd›rl›k, sa¤l›k ve sosyal yard›m, veteriner ve tar›m müdürlerinden oluflur.
Vali, idare kuruluna baflkanl›k etmek üzere vali yard›mc›s›n› görevlendirebilir. Bu kurulun
istiflari ve idari görevleri vard›r. Kurulun as›l görevi idari hizmetlerin yürütülmesi aç›s›ndan
valiye istiflari mahiyette yard›mc› olmakt›r. Bunun yan›nda il idare kurulunun baz› idari
görevleri de vard›r. Örne¤in Kurul yeni bir ilçe kurulup kurulmamas› konusunda görüfl
bildirmekle yükümlüdür. Ayr›ca ‹l idare kurullar›, il idare flubelerinin,kaymakamlar›n ve
ilçe idare flubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak meclis ve komisyonlar›n›n, köy muhtarlar›n›n
ve köy ihtiyar kurullar›n›n yürütülmesi gerekli kararlar› aleyhine menfaati haleldar olanlar
taraf›ndan bu kararlar›n esas, maksat, yetki ve flekil itibariyle kanun ve tüzü¤e
muhalefetlerinden dolay› aç›lan iptal davalar›na birinci derecede bakarlar.

‹lçe ‹daresi: ‹lçe genel idaresinin bafl› kaymakamd›r. Kaymakam, ilçede Hükümetin
temsilcisidir. ‹lçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanl›klar›n kurulufl
kanunlar›na göre ilçede lüzumu kadar teflkilat› bulunur. T›pk› il idaresinin valinin emri
alt›nda olmas› gibi bu teflkilat da (adli ve askeri birimler hariç) kaymakam›n emri alt›ndad›r.

Kaymakamlar, ‹çiflleri Bakanl›¤› Müdürler Kurulunun seçimi ve Bakan›n uygun görmesi
üzerine müflterek karar ve Cumhurbaflkan›n›n onay›yla atan›rlar.  Kaymakam görevlerini
ba¤l› bulundu¤u valinin gözetim ve denetimi alt›nda yürütür. Kaymakam›n bafll›ca görev
ve yetkileri flunlard›r:

• Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidiflini düzenlemek ve
denetlemekten sorumludur.

• Kaymakam; kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlar›n›n neflir ve ilan›n›,
uygulanmas›n› sa¤lar ve bunlar›n verdi¤i yetkileri kullan›r ve ödevleri yerine getirir.

• Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir.

• Kaymakamlar, adli ve askeri birimler d›fl›nda kalan bütün Devlet daire ve müessese
ve iflletmelerini ve özel iflyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara ba¤l›
tekmil müesseseleri denetler ve teftifl ederler.

• Kaymakam, denetlemesi s›ras›nda ifl bafl›nda kalmalar›nda mahzur gördü¤ü ilçe idare
flube baflkanlar›n› valinin muvafakatiyle, di¤er memur ve müstahdemleri re'sen
sorumlulu¤u alt›nda iflten el çektirebilir.



37

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Birinci Bölüm

• Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplar›n›n geçici
veya sürekli olarak yerlerini de¤ifltirebilir.

• Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlar› ve bunlara dayan›larak valiler taraf›ndan
verilecek talimat ve emirler ilçe idare, flube baflkanlar›na kaymakamlar yolu ile tebli¤
olunur.

b. ‹lçe Müdürleri: Bakanl›klar›n kurulufl kanunlar›na göre ihtiyaç duyulan yerlerde ilçe
teflkilat› kurulur. ‹lçe müdürleri, kaymakama ba¤l› olarak görev yaparlar. Bunlar›n
kaymakam›n onay› olmadan kendiliklerinden ifllem yapma yetkileri bulunmamaktad›r.

c. ‹lçe ‹dare Müdürü: ‹lçe ‹dare Kurulu: Kaymakam›n baflkanl›¤›nda yaz› iflleri müdürü,
sa¤l›k oca¤› hekimi, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü ve Tar›m ve Köyiflleri Müdüründen
oluflmaktad›r.‹lçe idare kurulunun görevleri genellikle il idare kurulunun görevleriyle
örtüflmektedir.

Bucak ‹daresi: Günümüzde güç ve ifllevini kaybetmifl bucak idaresinin bafl›nda bucak
müdürü bulunur. Bucak müdürü hükümetin temsilcisi durumundad›r. Halihaz›rda 689
bucak olmas›na ra¤men bunlar›n bucak müdürü say›s› on civar›ndad›r.

a. Bucak Müdürü: Bucak müdürü bucaktaki idari ifllerin yürütülmesinden sorumludur.Görev
yetkileri esas itibariyle kaymakam›n ilçe düzeyinde sahip oldu¤u görev ve yetkilere
benzemektedir.

b. Bucak Meclisi: Seçimle ve atamayla gelen iki tür üyeden oluflur. Seçimlik üyeler
bucak s›n›rlar› içinde bulunan belediye meclisi ve köy ihtiyar kurullar› taraf›ndan kendi
üyeleri aras›ndan, ya da kendi köy vaya kasabalar› halk›ndan olmak üzere d›flar›dan
seçilen birer üyeden oluflur.Seçimlik üyelerin say›s› 12’den az olamaz. Dört y›l için
seçilirler. Bucaktaki doktor veya doktor yoksa sa¤l›k memuru, veteriner, tar›m ö¤retmeni,
baflö¤retmenler (okul müdürleri) meclisin toplant›lar›na do¤al üye olarak kat›l›rlar. Görevleri
istiflari mahiyettedir.

c. Bucak Komisyonu: Bucak komisyonu dört üyeden oluflur.Bu kurula bucak müdürü
baflkanl›k eder.Bucak komisyonu üyeleri bir y›l süre ile bucak meclisi taraf›ndan kendi
üyeleri aras›ndan seçilir. Bucak komisyonu, bucak meclisi toplant› halinde bulunmad›¤›
zamanlarda bu meclisin görevlerini yapar.

Yönetim Anlay›fl›n› Belirleyen ‹lkeler: Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim

Türk idare sistemi merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki farkl› ilkenin
belirleyicili¤i alt›nda flekillenir. Nitekim 1982 Anayasas›n›n 123. maddesi “idarenin kurulufl
ve esaslar› merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslar›na dayan›r” hükmünü
içermektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken ilk nokta merkezden yönetim ve yerinden
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yönetim kavramlar›n›n farkl› yönetim anlay›fllar›na gönderme yapmad›klar› ve ayn› sistemin
farkl› unsurlar›n› teflkil ettikleridir.

A. Merkezden Yönetim: Bu anlay›fl vatandafllara sunulacak kamu hizmetlerinin devlet
tüzel kiflili¤i alt›nda örgütlenen birimler taraf›ndan verilmesi anlam›na gelir. Söz konusu
hizmetlerin yürütülmesi amac›yla farkl› alanlarda görev üstlenen ve aralar›nda iflbölümü
yap›lm›fl bakanl›klar teflkilatland›r›lm›flt›r. Bu ba¤lamda bakanl›klar›n kendi tüzel kiflilikleri
yoktur: bunlar çal›flmalar›n› devlet tüzel kiflili¤i alt›nda yürütürler. K›sacas› merkezden
yönetim kavram›n›n ifade etti¤i “merkez” sözcü¤ü devleti nitelemektedir. Nitekim
bakanl›klar›n kendiliklerinden tüzel kiflilikleri bulunmamaktad›r.

Ayr›ca devletin üstlendi¤i kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan gelirler ve
giderler devlet bütçesi alt›nda toplan›r. Merkezi idare kendisine ba¤l› birimlere sunduklar›
hizmetin kapsam›na ve niteli¤ine göre bütçeden belirli bir pay verir. Burada de¤inilmesi
gereken tek nokta vergi koyma yetkisinin sadece devlete ait olmas›d›r. Devlet, vergi
toplama yetkisini k›smî bir flekilde kendi alt›nda yer alan birimlere ve organlara aktarabilir.
Ancak bu durum vergi koyma aç›s›ndan devletin tekel konumunda oldu¤u gerçe¤ini
de¤ifltirmez.

Merkezden yönetim yönetsel ifllemlerin merkezî otorite taraf›ndan yürütülmesi ve
bununla ba¤lant›l› olarak hukuksal, siyasal ve yönetsel yetkilerin esas itibariyle baflkentten
yönetilmesi anlam›na gelir. Bu aç›dan merkezi yönetimin organlar› genelde baflkentte
bulunmaktad›r. Ancak tüm ülke çap›nda sürdürülmesi gereken hizmetlerin yaln›zca
baflkent merkezli olarak verilmesi uygulamada mümkün de¤ildir. Bu nedenle bakanl›klar
yürüttükleri hizmetin koordinasyonunu sa¤lamak amac›yla tüm ülkeye yay›lm›fl bir
organizasyonel yap› oluflturmufllard›r. Ülke çap›nda bulunan bu yap›ya merkezi idarenin
taflra teflkilat› ad› verilir.

Merkezden yönetimin birtak›m yararlar› ve bunun yan›nda baz› sak›ncalar› bulunmaktad›r:

a. Merkezden Yönetimin Yararlar›:

1. Özellikle üniter devlet modeli söz konusu oldu¤unda merkezden yönetimin güçlü bir
devlet yap›s›n›n oluflmas›n› sa¤lad›¤› söylenebilir. Zira merkezden yönetim modeli
arac›l›¤›yla devlet, kendisine karfl› ç›kmas› muhtemel siyasal yap›lar›n güçlenmelerini
engelleme imkan› bulunmaktad›r.

2. Merkezden yönetim ülke içinde bölgeler aras› eflitsizliklerin giderilmesinde önemli
bir iflleve sahiptir. Tahmin edilebilece¤i üzere ekonomik koflullar aç›s›ndan ülke içinde
her bölge ayn› imkanlara sahip de¤ildir. Mevcut olan ekonomik kaynaklar ve vergi toplama
potansiyeli bak›m›ndan ülkenin geliflmifl bölgelerinin birtak›m avantajlar› bulunmaktad›r.
E¤er bu bölgelerin ekonomiye katk›lar› millî bütçeye aktar›lmaz yaln›zca kendi yörelerinde
kullan›l›rsa bölgeler aras› geliflmifllik fark› önemli ölçüde büyür. Bu durum ülke içinde
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huzursuzluklar›n do¤mas›na ve iç bar›fl›n bozulmas›na neden olabilir. Merkezden yönetim
arac›l›¤›yla devlet bölgeler aras›nda nispeten dengeli bir kaynak aktar›m› yapma imkan›
bulur. Böylece ülke içinde millî birlik ve beraberlik güçlenir.

3. Merkezden yönetim arac›l›¤›yla kaynaklar daha etkin ve daha ak›lc› bir flekilde
kullan›labilir. Devlet farkl› bölgelerin ihtiyaçlar›na göre bir öncelik s›ralamas› yaparak
kaynaklar› planl› bir flekilde ve israfa yol açmadan kullanabilir.

4. Merkezden yönetim kamu harcamalar›na yönelik denetimin daha etkili ve daha gerçekçi
bir flekilde yap›labilmesine imkan tan›r. Harcama kalemleri ihtiyaçlara göre önceden
belirlenmifl ve harcama birimleri s›n›rl› olaca¤›ndan denetim yap›lmas› kolaylafl›r.

5. Hizmetler temel olarak merkez taraf›ndan yap›lmad›¤› takdirde yerel yöneticiler üzerinde
yerel etki ve bask› daha kolay oluflabilecektir. Buna karfl›l›k merkeze ba¤l› faaliyet gösteren
yöneticiler üzerinde etki ve bask› daha s›n›rl› olacakt›r.

Buna karfl›l›k merkezden yönetim önemli sak›ncalar da bar›nd›rmaktad›r. Bu sak›ncalar
flu bafll›klar alt›nda toplanabilir.

b. Merkezden Yönetimin Sak›ncalar›:

1. Merkezden yönetim ço¤ulcu demokratik anlay›fl›n gerekleriyle ba¤daflmaz. Özellikle
bu yönetim anlay›fl›n›n afl›r› kapsay›c› boyutlara varmas› demokrasinin geliflmesini ve
güçlenmesini engeller. Gerçek anlamda demokratik bir idare sahip oldu¤u yetkileri farkl›
katmanlar aras›nda paylaflt›r›r.

2. Merkezden yönetim afl›r› bürokrasiye ve k›rtasiyecili¤e yol açar. Örne¤in basit bir
harcaman›n gerçeklefltirilmesi bile çok say›da yaz›flman›n yap›lmas›n› ve bürokratik
prosedürün afl›lmas›n› gerektirebilir. Oysa bu tür ihtiyaçlar›n halka daha yak›n birimler
taraf›ndan gerçeklefltirilmesi bu aflamalar›n çok daha h›zl› flekilde katedilmesini sa¤layabilir.

3. Özellikle yerel ihtiyaçlar merkez taraf›ndan tam anlam›yla teflhis ve tespit edilemeyebilir.
Yerinden yönetim organlar› bu aç›dan çok daha avantajl›d›r.

B. Yerinden yönetim: Yerinden yönetim anlay›fl› “adem-i merkeziyet” olarak da
adland›r›labilir. Bu anlay›fl, kamu hizmetlerinden bir k›sm›n›n devletin merkezî yap›s›
d›fl›nda kalan baz› kamu tüzel kiflileri taraf›ndan yerine getirilmesi fikrini içermektedir.
Burada öncelikle yerinden yönetim kurulufllar›n›n kamu tüzel kifliliklerinin bulundu¤una
dikkat çekilmelidir. Bunlar devlet hiyerarflisinin d›fl›nda kal›rlar; kendi tüzel kiflilikleri vard›r.

Yerinden yönetim kurulufllar› iki temel bileflenden oluflur. Bunlardan ilki hizmet yönünden
yerinden yönetim kurulufllar›d›r.
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1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kurulufllar›: Devlet taraf›ndan yürütülen tüm
hizmetlerin merkezden yönetim arac›l›¤›yla yerine getirilmesi mümkün de¤ildir. Baz›
hizmetler, di¤erlerinden farkl› olarak teknik bilgi veya uzmanl›k gerektirebilir. Örne¤in
bilimsel, kültürel veya teknik hizmetlerin bir k›sm› genel olarak devlet bürokrasisi taraf›ndan
yerine getirilemez. Bu nedenle özel nitelik arz eden hizmetlerin merkezi idare hiyerarflisine
dahil olmayan baz› kamu kurulufllar›nca idame ettirilmesi gerekebilir. Kamu iktisadi
teflebbüsleri, üniversiteler, TÜB‹TAK ve TRT gibi kurulufllar bu modelin örne¤ini teflkil
ederler.

2. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kurulufllar›: Anayasam›z›n 127. maddesine göre
“Mahalli idareler; il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar organlar›, gene kanunda gösterilen,
seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileridir. Mahalli idarelerin
kurulufl ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir.” Görüldü¤ü gibi Anayasam›za göre yer yönünden yerinden yönetim kurulufllar›
il (il özel idaresi), belediye ve köydür. Bunlar, Anayasada mahalli idareler ifadesiyle
nitelenmifltir.

Anayasa hükmünden aç›kça anlafl›laca¤› üzere mahalli idareler (yerinden yönetim
kurulufllar›), “il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak”
amac›yla oluflturulmufltur. Yukar›da hizmet yönünden yerinden yönetim kurulufllar›n›n
mant›¤›nda di¤erlerinden farkl› olarak teknik bilgi veya uzmanl›k gerektiren hizmetlerin
yürütülmesinin yatt›¤› söylenmiflti. Burada da benzer bir durum söz konusudur. Yerel
nitelik arz eden ve yerinden karfl›lanmas› hem daha ekonomik hem de daha rasyonel
olan baz› hizmetlerin do¤rudan devlet taraf›ndan yerine getirilmesine gerek yoktur.
Bunlar›n yerinden yönetim kurulufllar› eliyle yürütülmesi hizmette etkinlik sa¤layabilece¤i
gibi kamu kaynaklar›n›n daha tasarruflu kullan›lmas›na da imkan tan›yacakt›r.

Yine ayn› flekilde mahalli idarelerin karar organlar› seçmenler taraf›ndan seçilmifltir.
Bunlar›n yöneticilerinin merkezi idare taraf›ndan görevlendirilmesi yerel yönetim mant›¤›yla
ba¤daflmaz. Mahalli idarelerin kendilerine özgü bütçeleri ve mal varl›klar› vard›r.

Öte yandan yerinden yönetim kurulufllar›, merkezi idarenin yani devletin vesayet
denetimine tabidirler. Kural olarak devlet kendi teflkilat› içinde yer alan organlara karfl›
hiyerarflik denetim yapma hakk›n› haizdir. Ancak devletin yerinden yönetim kurulufllar›
üzerinde bundan farkl› olarak yaln›zca vesayet denetimi yapma hakk› bulunmaktad›r.
Vesayet denetimi (idari vesayet) kamu düzenini korumak ve ülke bütünlü¤ünü sa¤lamak
gibi gerekçelerle veya do¤rudan kamu yarar› amac›yla, merkezi idarenin, yerinden yönetim
organlar›n›n  her türlü ifllemi üzerindeki denetimi olarak tan›mlanabilir. Anayasam›za göre
vesayet denetimi yaln›zca yap›lan ifllemin hukuksall›¤›n› de¤il, ayn› zamanda yerindeli¤ini
de kapsar. ‹dari vesayet, yerinden yönetim kurulufllar›n›n her türlü eylem ve iflleminin
merkezi yönetim görevlileri taraf›ndan incelenmesini veya onaylanmas›n› kapsar.
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Vesayet denetimi, ülkemizde bir hayli genifl tutulmufltur. Mahalli idarelerin pek çok
eylem ve ifllemi vali ve kaymakam gibi kamu görevlilerinin incelemesinden veya onay›ndan
geçmektedir. Bu durum ço¤u zamanlar mahalli idarelerin gerçek anlamda ifllevsel ve
etkin bir görünüm çizmelerini engellemektedir. ‹dari vesayetin bu denli genifl tutulmas›
merkezi idarenin mahalli idarelere yönelik güvensizli¤i ve üniter sistemin korunmas›na
yönelik abart›l› tehdit alg›lamalar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Günümüzde önde gelen demokratik devletlerin tamam›nda mahalli idareler önemli görev
ve sorumluluklara ve bununla orant›l› gelir kaynaklar›na sahiptirler. Türkiye’de de özellikle
son y›llarda mahalli idarelerin yetkileri ile gelir kaynaklar›n›n art›r›lmas› bak›m›ndan önemli
çabalar yürütülmektedir. Özellikle kamu yönetiminin daha etkin flekilde yeniden yap›lanmas›
ve Avrupa Birli¤i’ne uyum çerçevesinde Adalet ve Kalk›nma Partisi (AK Parti) hükümetleri
taraf›ndan sarfedilen bu çabalar Türkiye’de demokrasinin standartlar›n›n yükseltilmesi
bak›m›ndan oldukça önem tafl›maktad›r.

a. Yerinden Yönetimin Yararlar›:

Yerinden yönetimin özellikle ülkede demokratik kültürün yerleflmesi bak›m›ndan önemli
yaralar› vard›r. Ancak söz konusu model ister istemez baz› sak›ncalar›n da belirmesine
yol açmaktad›r. Asl›nda yerinden yönetiminin yararlar› veya sak›ncalar› yukar›da de¤indi¤imiz
merkezden yönetimin tafl›d›¤› fayda ve zararlar›n tam tersidir.

1. Yer yönünden yerinden yönetim anlay›fl› demokratik sistemin gereklerine daha
uygundur. Demokratik sistem kat›l›m›n mümkün oldu¤unca genifl tutuldu¤u bir modeli
ideallefltirir. Bu bak›mdan yurttafllar›n sistem üzerindeki etki ve katk›lar›n›n yaln›zca seçim
dönemleriyle s›n›rl› olmad›¤›, tüm karar alma süreçleri üzerinde seçmenlerin etkide
bulunabildi¤i bir anlay›fl demokratik yönetim anlay›fl›n›n en önemli gereklerindendir.
Demokratik kat›l›m, yer yönünden yerinden yönetim kurulufllar› yani mahalli idareler
arac›l›¤›yla gerçekleflebilecektir. Zira tüm ülkeyi ilgilendiren makro ölçekli kararlar›n al›nd›¤›
devlet yönetimi için bu durum uygulamada çok da mümkün de¤ildir.

2. Merkezi yönetimin bafll›ca sak›ncalar› olarak gereksiz bürokrasiyi ve k›rtasiyecili¤i
art›rd›¤›ndan söz etmifltik. Mahalli idareler için bunun tam tersi söz konusudur. Gerek
herhangi bir hizmetle ilgili karar al›nmas› gerekse söz konusu hizmetin uygulanmas› için
mahalli idarelerde karar alma süreçleri daha h›zl› ifller.

3. Yerinden yönetim kurulufllar› halk›n ihtiyaçlar›n› daha kolay ve daha do¤ru flekilde
tespit edebilirler. Zira bunlar yürüttükleri hizmetin do¤as› gere¤i halka daha yak›nd›rlar
ve yerel ihtiyaçlar› daha kolay flekilde tespit edebilirler.
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b. Yerinden Yönetimin Sak›ncalar›:

1. Kaynaklar›n do¤rudan mahalli idarelerce toplanmas› ve bununla ba¤lant›l› olarak
hizmetlerin de bu organlar›n kendileri taraf›ndan yerine getirilmesi bölgeler aras›
dengesizlikleri art›rabilir. Geliflmifl bölgelerin mahalli idareleri gelir toplama aç›s›ndan
daha avantajl› olduklar›ndan bu yörelerle ülkenin yoksul bölgeleri eflit düzeyde hizmet
alamazlar. Hatta farkl› bölgeler aras›ndaki makas zamanla giderek aç›l›r.

2. Yerel yöneticiler halka yak›nl›klar› dolay›s›yla gerek siyasal gerek toplumsal bask›lara
daha aç›kt›rlar. Bu durum bazen partizanca davranmalar›na sebep olabilir.

3. Yerinden yönetim kurulufllar›n›n tamam› ayn› imkanlara sahip de¤ildir. Özellikle küçük
yerlerde ya da yoksul yörelerde bulunan yerinden yönetim kurulufllar› baz› hizmetleri
yerine getirmekte yetersiz kalabilirler.

4. Yerinden yönetim kurulufllar› çok say›da ve farkl› yerlerde teflkilatlanm›fl durumda
bulunduklar›ndan bunlar›n denetlenmesi daha zordur.

‹darenin Bütünlü¤ü ‹lkesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n "‹darenin Bütünlü¤ü ve Kamu Tüzel Kiflili¤i" bafll›kl›
123. maddesinde: "‹dare, kurulufl ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
‹darenin kurulufl ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslar›na
dayan›r. Kamu tüzel kiflili¤i, ancak kanunla veya kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye dayan›larak
kurulur" hükmünü içermektedir. Bu durum, devlet teflkilat› farkl› organlara sahip olsa da
son tahlilde bir bütün teflkil etti¤i anlay›fl›n› içerir. Bu anlamda idarenin farkl› organlar›
aras›nda bir hiyerarfli iliflkisi bulunmaktad›r. ‹dare teflkilat› içinde hiyerarfli, bu teflkilat›n
bir biçimde gösterilmesini, görevlilerin afla¤›dan yukar›ya do¤ru basamak basamak,
birbirlerine ba¤lanmas›n› ifade eder. Bu bak›mdan her kademe kendisinin bir üstünde
yer alan kademeye ba¤l›d›r. Merkezi idare teflkilat›nda, hiyerarflik düzenin en üstünde
bakan yer al›r. Yerel yönetimlerden il özel idaresinde, en yüksek hiyerarflik amir vali,
belediye idaresinde belediye baflkan›, köy idaresinde ise muhtard›r. Hiyerarflik amir
ast›n›n ifllemleri üzerinde denetim yapma hak ve yetkisini haizdir. Bu durum daha önce
aç›klad›¤›m›z idari vesayetle de yak›ndan iliflkilidir.
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2.1. YEREL YÖNET‹MLER VE S‹YASET

Demokrasinin evrensel normlar› ve prati¤i, yerel yönetimler ile demokrasi aras›ndaki
birlikteli¤i neredeyse tart›flmas›z bir ön kabul haline getirmifltir. Bir ülkedeki yerel yönetim
gelene¤inin, o ülkede demokrasinin kurumlaflmas› ve yerlefliklik kazanmas› aç›s›ndan
tafl›d›¤› öneme sürekli vurgu yap›lmakta; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
demokratikleflme aray›fl›ndaki ülkelerin ana gündem maddelerinden birini teflkil etmektedir.
Esasen bu ön kabul, tarihsel gerçeklikle de örtüflmektedir.

Bat› dillerinde siyaset/politika kavram›, köken itibar›yla “flehir”den türeyen bir kavramd›r.
Politika, baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan “kent devleti” ya da “site” olarak adland›r›lan Eski
Yunan’daki “polis”den gelmekte, bütünüyle bir “kamusall›k” olarak nitelendirilebilecek
polisteki “yurttafl”a ait kamusal görevleri ve bu görevlere kat›l›m› ifade etmektedir. Her
ne kadar polis, tarihin çeflitli dönemlerinde ortaya ç›kan kent devletlerinden farkl›l›klar
tafl›sa ve Eski Yunan’a özgü olsa da, siyasetin flehir hayat› ile birlikteli¤ini göstermesi
bak›m›ndan önemlidir. Eski Yunanl›lar›n gözünde polis, “en yetkin siyasal toplum”a
tekabül etmekteydi. Çünkü yasal› yönetimiyle polis, keyfî yönetimlerden ayr›l›yor ve
barbarl›¤a karfl› uygarl›¤› temsil ediyordu. Atina örne¤inde polis, demokrasiye de befliklik
etmifltir. Az›nl›ktaki yurttafllarla s›n›rl› bir demokrasi olmakla birlikte Atina’da hayat bulan,
kurumlaflan “Antik Demokrasi”, bugünkü demokrasi tahayyülü aç›s›ndan bir hareket
noktas› teflkil etmektedir.

fiehir ile uygarl›k/medeniyet aras›ndaki özdefllik, Do¤u dilleri için de geçerlidir. Medeniyet
“medine”, yani flehir kaynakl›d›r; uygarl›k flehre özgüdür. fiiddeti d›flar›da b›rakarak,
sosyal meselelerin çözümünde ve toplumsal kaynaklar›n da¤›t›m›nda karfl›l›kl› konuflmay›,
diyalo¤u esas alan siyaset de medenî bir yöntem ve u¤raflt›r. Bir manada siyaset de
flehre dair, flehirde varl›k kazanan bir faaliyettir.

K›sa Tarihçe

Bugün “yerel yönetim”, “belediye”, “kent” ya da “komün” denildi¤inde, yerel bir
toplulu¤a kamu hizmeti sa¤layan idarî, siyasî ve sosyolojik birimler anlafl›lmaktad›r. Fakat
tarihsel süreçte yerel yönetimlerin ilk örnekleri say›lan beledî yönetimlerin, savunma ve
iç güvenlikten adalete kadar bugün merkezî yönetimlerin inisiyatifinde olan pek çok
görevi yerine getirdikleri bilinmektedir. Bu de¤iflim süreci, 10. yüzy›ldan sonra ortaya
ç›kan ve geliflen Ortaça¤ komün yönetimleri ile 16. yüzy›ldan itibaren kurumlaflmaya
bafllayan modern merkezî ulus-devletin ifade etti¤i farkl› siyasî paradigmalar çerçevesinde
aç›klanabilir. Bafltan ifade etmek gerekir ki Bat›’daki beledî gelenek Ortaça¤ komün
yönetimlerinden bafllat›lmakla birlikte, 19. yüzy›lda kurumsal çerçevesi daha da kesinleflen
modern yerel yönetimler, temelden farkl› bir siyasal tasavvurun içinde hayat bulmufllard›r.

Ortaça¤ komün yönetimlerini ortaya ç›karan temel faktör, 10. yüzy›ldan itibaren Avrupa’da
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ticaretin geliflmesi ve buna ba¤l› olarak yeni bir toplumsal zümrenin (ticaret burjuvazisi)
yükseliflidir. Ticaret gelifltikçe, limanlar baflta olmak üzere, yol kavflaklar› ve nehir
a¤›zlar›nda oluflmaya bafllayan flehirler çok h›zl› bir geliflim göstermifltir. fiehirler, bir
anlamda, geliflen burjuvazi için korunakl› bir “kale” ifllevi görmüfl, feodal düzenden
özgürleflmelerini sa¤lam›flt›r. Burada, krallar›n feodal beyler karfl›s›nda burjuvaziye verdi¤i
destek de önemli bir rol oynam›flt›r. Böylece Ortaça¤›n komün/flehir yönetimleri, feodal
düzen içinde, do¤rudan demokrasi pratiklerinin de devreye sokuldu¤u bir tür özgürlük
adac›klar› halini alm›flt›r. Bu döneme ait bir Alman atasözü, komünün özgürlük ortam›n›
ifade etmesi bak›m›ndan manidard›r: “ fiehir havas› insan› özgür k›lar”.

Komünlere ait özerk yerel yönetimlerin feodal beylerden ve kraldan zorla ya da uzlaflma
ile ald›klar› beratlarla (charter) Avrupa’da yeni bir yap›lanma ortaya ç›km›flt›r. Önce yarg›
alan›nda belli ayr›cal›klar elde eden komünler, daha sonra vergi koyma ve toplamay› da
içerecek biçimde malî özerklik kazanm›fllard›r. Özerklik esas›nda farkl›l›klar göstermekle
beraber, komünleri, askerî, idarî ve hukukî özerkli¤e sahip birimler olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Genellikle flehrin önde gelen bir kiflisinin belediye baflkan› oldu¤u komün
yönetiminde, “burjuva meclisi” ya da “parlement” ad› verilen bir meclis de bulunmaktad›r.
Belediye baflkanlar› ya kral taraf›ndan atanmakta ya da komün halk› taraf›ndan seçilmektedir.
Komünlerin tüzel kiflilik kazanmas›, Roma hukukunun da yeniden canlanmas›na yol açm›fl
ve komün yönetimlerinin kurumlaflmas›nda önemli rol oynam›flt›r. Dolay›s›yla Bat›
dünyas›nda Ortaça¤ komünleri, “yerel özgürlük”lerin ve “imtiyazl› belediye”lerin (charted
corporation) sembolü haline gelmifltir.

Yayg›n bak›fl aç›s›yla komün gelene¤i ve onun tafl›d›¤› yap›lar, modern yerel yönetimlerin
üzerine bina edildi¤i zemin olarak kabul edilse de ikisi aras›ndaki mahiyet fark›n› tespit
etmek gerekir. Çünkü özerk yerel yönetimler (komünler) 16. yüzy›ldan itibaren mutlak
monarflilerin tarih sahnesindeki yerlerini almas›yla birlikte bu özerkliklerini yitirmifllerdir.
16-19. yüzy›llar aras›nda yerel yönetimler “ara kurumlar” olarak varl›klar›n› sürdürseler
bile, ulus-devletin siyasal tasavvurunda ikinci plana itilmifllerdir. Tarihsel süreçte komün,
devletten önce var olmufltur; ancak art›k devletten soyutlanarak düflünülebilecek bir
varl›k olmayacakt›r.  Ortaça¤›n flehre aidiyeti, yerini ulus aidiyetine b›rakacakt›r. Yerel
yönetimlerin 19. yüzy›lda yeniden önem kazanmas›, liberal demokrasi ile ba¤lant›l›d›r.
Bu dönemden sonra yerel yönetimler, yerel hizmet kurumlar› olarak adem-i merkeziyet
kavram› çerçevesinde yeniden yap›lanm›fllard›r.

Kavram

Modern anlamda yerel yönetimler, adem-i merkeziyet (yerinden yönetim) kavram› içinde
de¤erlendirilmektedir. Bu kavram, yerel yönetimlerin hukukî statüsünün, devlet
örgütlenmesi içindeki yerinin tespiti bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. Adem-i merkeziyetin
iki türünden söz etmek mümkündür: (1) siyasî adem-i merkeziyet, (2) idarî adem-i
merkeziyet.
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Siyasî adem-i merkeziyet, esas itibar›yla üniter (tekçi) olmayan, federal devletlere karfl›l›k
gelen yerinden yönetim biçimidir. Yasama, yürütme ve yarg› erklerinin kullan›m›nda
federal devlet ile federe devletler aras›nda üzerinde anlafl›lm›fl bir paylafl›ma dayan›r.
Üniter devletlerde ise esas olan siyasî merkeziyetçiliktir.

‹darî adem-i merkeziyette ise yasama ve yarg› erkleri merkezde toplanm›flt›r. Yerel
yönetimlere sadece yürütmeye dair baz› yetkiler tan›nm›flt›r. Bu yetkileri kullanan birimin
niteli¤ine göre idarî adem-i merkeziyetin de iki türünden söz edilebilir:

a. Hizmet adem-i merkeziyeti: Belli kamu hizmetlerinin merkezin d›fl›nda özerk/ba¤›ms›z
bir örgüt taraf›ndan yerine getirilmesidir. Merkezî hiyerarfliye tabi olmayan bu örgüt,
kendisine verilen hizmetle ilgili konularda yürütme ile ilgili kararlar alma ve uygulama
yetkisine sahiptir. Üniversiteler, ticaret ve sanayi odalar› gibi kurulufllar bu kategori içinde
yer al›r.

b. Mahallî (yerel) adem-i merkeziyet: Yerel yönetimlere tekabül eden adem-i merkeziyet
(yerinden yönetim) türüdür. Burada, belli bir yörede yaflayan insanlara ortak ve yerel
ihtiyaçlar›n› kendi organlar› arac›l›¤›yla karfl›layabilmeleri için özerklik tan›nmaktad›r. Bu
birimler, tüzel kiflili¤e ve özerkli¤e sahiptir; merkezî yönetimden ayr› mal varl›klar›, belli
düzeyde ba¤›ms›z gelir kaynaklar› ve özel bütçeleri vard›r. Yerel yönetimlerin tipik örne¤i,
belediye ve köy yönetimleridir.

Uluslararas› Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, yerel yönetimleri, “bir devletin ya da bölgesel
yönetimin alt birimi olan, nispeten küçük bir alanda, s›n›rl› say›daki kamu politikalar›n›n
belirlenmesi ve uygulanmas› ile görevli ve yetkili k›l›nm›fl bir kamu kuruluflu” olarak
tan›mlamaktad›r. 1982 Anayasas›n›n 127. maddesinde ise flu tan›m yer almaktad›r:
“Mahallî idareler; il, belediye veya köy halk›n›n mahallî müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere, kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar organlar› gene kanunda gösterilen
seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kifli l ikleridir”.

Yerel Yönetimler ve Demokrasi

Demokrasi, tarihsel ve kavramsal geliflimi içinde uzun bir süre (yaklafl›k iki bin y›l)
“do¤rudan demokrasi” biçiminde tasavvur edilmifl, flehir ölçe¤inde bir tür yerel demokrasi
ile özdeflleflmifltir. Ulus-devlete dayal› “temsilî demokrasi” ise 19. yüzy›l›n bir ürünü
olup, iflleyifl ve ölçek bak›m›ndan tarihsel köklerinden derin farkl›l›klar tafl›maktad›r. Bir
form olarak temsilî demokrasi, bugün ciddî elefltirilerle karfl› karfl›yad›r. Temsilin
profesyonelleflmesi, genifl toplum kesimlerinin siyasî sürece ilgisizleflmesi, bu ba¤lamda
demokrasinin ruhuna ayk›r› biçimde seçkinler yönetimine dönüflmesi gibi elefltiriler,
daha “kat›l›mc›” bir demokrasi üzerine düflünülmesine yol açmaktad›r. Temsilî demokrasinin
do¤rudan demokrasi pratikleri ile desteklenerek “kat›l›mc› demokrasi”ye dönüfltürülmesine
yönelik aray›fllar, yerel yönetimlerin önemini giderek art›rmaktad›r. “Yerel demokrasi”,
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temsilî demokrasinin zaaflar›n› gidermeye dönük bir kavram olarak öne ç›kmaktad›r.

Yerel yönetimlerin do¤as›nda bulunan üç temel de¤erden söz edilebilir:

• Özgürlük: Yerel yönetimler siyasal iktidar› yayg›nlaflt›rarak tekelleflmesini önler,
demokratik ço¤ulculu¤u garanti alt›na al›r.

• Kat›l›m: Yerel yönetimler genifl ve etkin siyasal kat›l›m için uygun bir ölçek olufltururlar;
demokrasi e¤itimine, dolay›s›yla siyasal ve toplumsal bilinçlenmeye katk›da bulunurlar.

• Verimlilik: Yerel yönetimler hizmet sunumunda ve toplumsal kaynaklar›n da¤›t›m›nda
etkinli¤i sa¤larlar.

Bu de¤erlerin gerçekleflme zemini, “yerel özerklik” (local autonomy) ve “yerel demokrasi”
(local democracy) kavramlar›yla izah edilebilir. Yerel özerklik, bir yerel toplulu¤un, yerel
nitelikli ifllerini kendi organlar› eliyle görebilmesi ve buna imkân verecek kaynaklara sahip
olabilmesidir. Yerel özerkli¤in, merkezî yönetimle ve yerel toplulukla ilgili birbirini
tamamlayan iki anlam› vard›r. Birincisi, yerel yönetim tüzel kiflili¤inin özerkli¤idir (corporate
autonomy). Bu özerklik, merkez ile yerel yönetimlerin ifllevlerinin ve görev alanlar›n›n
ayr›lmas›n›, yerel yönetimlerin malî imkânlar›n› gelifltirici tedbirlerin al›nmas›n› ve merkezin
yerel yönetimler üzerindeki denetiminin s›n›rland›r›lmas›n› gerektirir. ‹kincisi ise yerel
toplulu¤un özerkli¤idir (civic autonomy). Yerel toplulu¤un özerkli¤i, seçilmifl yerel yönetim
organlar›n›n yerel toplulu¤u yeterli seviyede temsil edebilmesini, yerel yönetimlerin
faaliyet alan›n›n bu organlar taraf›ndan belirlenmesini ve yerel yönetimlerin merkezî
yönetimden ziyade, yerel topluluk taraf›ndan denetlenmesini ifade eder.

Yerel özerklik kavram›, Avrupa bütünleflmesinin de temel tafllar›ndan biridir. Avrupa
Konseyi, Avrupa’n›n ortak tarihsel-toplumsal de¤erlerinden biri olan yerel özerkli¤i,
bütünleflmenin arac› olarak de¤erlendirmektedir. 1957’de gerçeklefltirdi¤i Yerel Yönetimler
Konferans›’nda yerel özerkli¤in ilkelerini belirleyen Avrupa Konseyi, bu ilkeleri daha da
gelifltirerek 1985 y›l›ndaki Bakanlar Konferans›nda “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
fiart›”n› kabul etmifltir. Türkiye’nin de 1991 y›l›nda baz› maddelerine çekince koyarak
onaylad›¤› fiart’›n getirdi¤i temel ilkeler flöyle özetlenebilir:

• Özerk yerel yönetim ilkesi, kanunlarla ve uygun oldu¤u durumlarda anayasalarla
tan›nacakt›r. Yerel yönetimlerin, yetki alanlar›n›n d›fl›nda b›rak›lm›fl olmayan ve do¤rudan
baflka yönetimlere verilmemifl her konuda tam bir takdir hakk›na sahip olmas› yerel
özerkli¤in ayr›lmaz bir parças›d›r. Yerel yönetimlere b›rak›lm›fl yetkiler bütünüyle ve
yaln›z onlara aittir. Bu yetkiler, kanunlarla belirlenmifl durumlar d›fl›nda, merkezî yönetim
ya da bölgesel nitelikli baflka yönetimler taraf›ndan zay›flat›lamaz ya da s›n›rland›r›lamaz.
Kamu sorumluluklar›, genellikle ve tercihen vatandafla en yak›n yönetimler taraf›ndan
kullan›lacakt›r. “Hizmette halka yak›nl›k” ya da “yerellik” (subsidiarity) olarak adland›r›lan
bu kural, sorumlulu¤un (görevin) kapsam ve niteli¤inin gerekleri ile yerel yönetimin
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bu görevi yerine getirecek ekonomik güçten ve yetenekten yoksun olmas› d›fl›nda
hiçbir gerekçeyle ihlal edilemez.

• Yerel yönetimler, özerkli¤in kendilerine sa¤lad›¤› haklar›, do¤rudan, eflit, gizli ve genel
oy ilkesi uyar›nca serbestçe seçilen üyelerden oluflan meclisler eliyle kullan›r. Bu kural,
kanunlar›n izin verdi¤i durumlarda yurttafl meclislerine ve referandum gibi do¤rudan
kat›l›m yöntemlerine müracaat etmeyi engellemez. Yerel yönetim biriminin s›n›rlar›,
referandum yoluyla yerel toplulu¤un görüflü al›nmadan de¤ifltirilemez.

• Yerel yönetimlere serbestçe kullanabilecekleri, yeterli malî kaynak sa¤lan›r. Mali
kaynaklar›n belli bir bölümü, kanunî s›n›rlar içinde, oranlar›n› kendilerinin tespit edecekleri
yerel vergi ve harçlardan oluflmal›d›r. Yerel yönetimlere yap›lacak yard›mlar, özel amaçl›
(özel projelerin finansman›yla ilgili) de¤il, genel amaçl› olmal›d›r. Yard›mlar, yerel
yönetimlerin pol it ika tercihindeki özgürlüklerini ortadan kald›ramaz.

• Yerel yönetimlere uygulanacak idarî denetimin flartlar› ve yöntemleri kanunlarla ve
anayasa ile belirlenir. ‹darî denetim, kanunlara ve anayasaya uygunlu¤u sa¤lama d›fl›nda
bir amaç güdemez; yani, hukuka uygunluk denetimi d›fl›nda yerindelik denetimi
yap›lamaz. ‹darî denetim, bu denetimle korunmak istenen faydalar›n önemiyle orant›l›
olmal›d›r.

• Yerel yönetimler, baflka yerel yönetimlerle iflbirli¤i yapabilir, birlikler kurabilir. Kanunlarla
tespit edilen flartlar çerçevesinde, baflka ülkelerdeki yerel yönetimlerle de iflbirli¤i
yap›labilir.

• Yerel yönetimler, anayasa ve kanunlarla kendilerine tan›nan yetkileri serbestçe
kullanabilmek ve yerel özerklik ilkesine sayg› gösterilmesini sa¤lamak amac›yla yarg›ya
baflvurma hakk›na sahip olmal›d›r.

Yerel özerklik d›fl›nda “yerel demokrasi” kavram›ndan da söz ediliyor olmas› ne anlam
tafl›maktad›r? Esasen yerel demokrasi, ulusal düzeydeki demokrasiden soyutlanm›fl bir
demokrasi aray›fl› de¤ildir. Ulusal düzeyde demokrasinin yerleflmedi¤i bir durumda, yerel
düzeyde demokrasinin inflas›n› da hedeflememektedir. Bu anlamda, yerel demokrasi
yerine, “demokratik yerel yönetim” kavram›n›n kullan›lmas› daha isabetli gözükmektedir.
Feodalite içinde özerk-demokratik yerel yönetim tecrübesini ifade eden komün
gelene¤inden esinlenen yerel demokrasi kavram›, yerel ölçe¤in kat›l›mc› demokrasi için
deha elveriflli oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r.

Yayg›n kabul, ulusal ve yerel düzeyde ayr› ayr› demokrasilerden söz edilemeyece¤i, bu
ayr›m›n yapay oldu¤u yönündedir. Temel aray›fl, yerel yönetimleri mümkün oldu¤u
ölçüde halk kat›l›m›na, denetimine açmak ve yerel düzeyde do¤rudan kat›l›m› geniflletmektir;
zira ulusal düzeyin do¤as›, do¤rudan kat›l›m yerine temsili zorlamaktad›r. Dolay›s›yla
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yerel demokrasi ya da demokratik yerel yönetim kavramlar›, yukar›da üzerinde durulan
yerel özerklik ilkesinin hayata geçirilmesiyle yak›ndan ilgilidir.

Yerel demokrasiyi, yerel düzeydeki “iktidar uygulamas›”n›n demokratikleflmesi biçiminde
ele almak gerekir. Belli bir mahalde/beldede yaflayan insanlar›n ortak ve yerel ihtiyaçlar›n›
karfl›lamakla görevli özerk yerel yönetimler, nihayetinde bir “iktidar yap›s›” olarak
de¤erlendirilebilir. Yerel siyaset, bu yerel iktidar etraf›nda yürütülür. Siyaseti gerekli k›lan
sosyal ve ekonomik eflitsizlikler, yerel düzeyde de geçerlidir. Yani, ortak ve yerel
ihtiyaçlar›n tespiti ve bu çerçevedeki kaynak da¤›t›m›, siyasî bir yar›flman›n konusudur.
Çünkü yerel topluluk, ç›karlar› itibar›yla homojen bir kitle de¤ildir. Yerel demokrasi, bu
farkl› ç›karlar›n demokratik, kat›l›mc› ve serbest yar›flmas›na dayal› bir yerel karar sürecine
iflaret eder.

Türkiye’de Yerel Yönetim Gelene¤i

Bat› ile k›yasland›¤›nda Türkiye’de yerel yönetimler tarihi görece k›sad›r. Türkiye’de yerel
yönetimlerin ortaya ç›k›fl›, modernleflme sürecinin bir yan ürünüdür. 19. yüzy›l›n ortalar›nda,
Tanzimat’›n modern-merkezî bir devlet yaratmaya dönük reform sürecinde, pratik
amaçlarla kurulan belediye yönetimi ne demokratik bir aray›fl›n sonucudur ne de bir
gelene¤e yaslanmaktad›r. Henüz Bat›l› anlamda merkezî devletin tesis edilemedi¤i bir
ortamda, flehirlerin modernleflmesi ve flehir hizmetlerinin karfl›lanmas› için müracaat
edilen kurumlard›r. Baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan dile getirilen Osmanl› idarî gelene¤inde
yerel yönetimlere tekabül eden müesseselerin varl›¤› iddias› tart›flmal›d›r. Ne kad›l›k
müessesesi ne de vak›f ve lonca teflkilatlar›, özerk yerel yönetim nosyonuna uygun
yap›lard›r. Bu müesseselerin belli beledî hizmetleri yerine getiriyor olmas›, onlar›n yerel
yönetim kuruluflu oldu¤u anlam›na gelmez. Osmanl›’da yerel yönetim mant›¤›na en
yak›n müessese mahalle örgütlenmesidir.

Osmanl›’daki ilk belediye örgütlenmesi 1854 y›l›nda kurulan “‹stanbul fiehremaneti”dir.
Belediyenin organlar› seçimle de¤il atamayla iflbafl›na gelen “fiehremin” ve “fiehremanet
Meclisi” idi. Bu teflebbüs, yerel düzeyde demokratik bir yönetim aray›fl›ndan de¤il,
vergilerin düzenli toplanmas›, flehir hizmetlerinin ve asayiflin daha iyi sa¤lanmas› gibi
pratik amaçlardan kaynaklan›yordu. Seçime dayal› belediye yönetimi ilk defa 1876
Anayasas›nda zikredilmifl, belediyelerin seçimle gelecek meclisler taraf›ndan yönetilmesi
öngörülmüfltü. 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu, Anayasan›n bu hükmüne paralel
olarak belediye baflkan› ve meclis üyelerinin tek dereceli seçimle göreve gelmelerini
hükme ba¤lam›flt›r. Bu kanun 1930 tarih ve 1580 say›l› Belediye Kanunu ç›k›ncaya kadar
yürürlükte kalm›flt›r.

Cumhuriyet’in belediyecilik alan›ndaki temel düzenlemesi, 1580 say›l› Belediye Kanunudur.
2005 y›l›nda ç›kar›lan 5393 say›l› Belediye Kanununa kadar yürürlükte kalm›flt›r. Özellikle
Tek Parti Dönemi belediyecili¤ine bak›ld›¤›nda, özerk-demokratik yerel yönetime dair
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bir aray›fl gözlenmemektedir. 1580 say›l› kanunla belediyelere verilen hizmet alan›n›n
geniflli¤i, demokratik yerel-kamusal hizmet anlay›fl›na dayanmamakta, Cumhuriyetin
de¤erlerini yans›tacak “modern kent” arzusuna iflaret etmektedir. Esasen Tek Parti
Dönemi, s›n›rl› bir toplumsal de¤iflme ve flehirleflme zemininde, “hiyerarflik-bürokratik”
bir yerel yönetim tarz›n›n egemenli¤inde geçmifltir. Yerel yönetimler literatüründe yer
eden “vesayet” kavram›, bu dönemin iklimini anlatmas› bak›m›ndan manidard›r. Merkezî
yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idarî denetim yetkisini ifade eden vesayet kavram›,
yerel yönetimlere bak›fltaki problemi aç›kça göstermektedir. Hukukta vesayet, mahcur,
k›s›tl› bulunanlar ve temyiz kudretinden yoksun olanlar için ihdas edilmifl bir müessesedir;
yerel yönetimleri ehliyetsiz ve korunmaya muhtaç kurulufllar olarak gören yaklafl›m›n
z›mnen ifadesidir. Zaten vesayet yetkisi, uygulamada hiyerarflik bir denetime dönüflmüfl,
yerel yönetimler, merkezin taflradaki uzant›lar› gibi ifllev görmüfltür.

1950’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren h›zlanan flehirleflme süreci, Türkiye’de belediyecili¤in
ve belediyelerin temel problemini teflkil etmifltir. fiehir hizmetlerinin karfl›lanmas›n›n
birincil mesele haline gelmesi, yerel yönetimlerin demokrasi boyutunu ikinci plana
itmifltir. 1961 Anayasas›n›n yerel yönetimler konusunda getirdi¤i özerk-demokratik
çerçeveye ra¤men gerekli düzenlemeler yap›lamam›fl, belediyeler giderek a¤›rlaflan
hizmet sorunlar› içinde çaresiz kalm›fllard›r. 1970’li y›llara gelindi¤inde, merkeziyetçi,
idarî düzenlemeci, içe dönük, giriflimcilikten ve yenilikçilikten uzak yerel yönetim
mant›¤›nda esasl› bir dönüflümün olmad›¤› söylenebilir.

Toplumsal planda politizasyonun en üst seviyeye vard›¤› 1970’li y›llar ise demokratik
yerel yönetim talebinin de seslendirilmeye baflland›¤› bir dönemdir. Belediyelerin de
kat›ld›¤› özerklik ve demokrasi tart›flmalar› h›z kazanm›fl, hattâ yerel yönetimlerin
meselelerini çözmeye yönelik olarak bir Yerel Yönetimler Bakanl›¤› tecrübesi de
yaflanm›flt›r. Genel kabul, 1980 sonras› Türkiye’de belediyecilik alan›nda ortaya ç›kan
geliflmelerde, 1973’den itibaren dillendirilen “yeni belediyecilik anlay›fl›”n›n önemli bir
etkisi oldu¤u istikametindedir. Özal Hükümetleri döneminde belediyelerin gelirlerinin,
daha do¤rusu devlet bütçesinden yerel yönetimlere ayr›lan pay›n art›r›lmas›, belediyelere
iliflkin tart›flmalara daha da ivme kazand›rm›flt›r.

Özellikle 1980’li y›llardan itibaren ivme kazanan demokratikleflme tart›flmas› içinde yerel
yönetimler özel bir konum iflgâl etmifltir. Demokrasinin önünde bir engel olarak görülen
“merkeziyetçi bürokratik yap›”n›n k›r›lmas› için “yerel yönetimlerin güçlendirilmesi”
temel çare olarak görülmüfltür. Carî yerel yönetim tart›flmalar›na da ayn› zihni çerçevenin
hâkim oldu¤u söylenebilir. Bugünkü tart›flmalarda ortaya ç›kan temel fark, Türkiye’nin
küresel dünya ile eklemlenme sürecinde geldi¤i nokta itibar›yla küresel yönelimlerden
daha fazla etkileniyor olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Ancak bafltan ifade etmek gerekir ki yerel yönetimleri, “kendili¤inden/ zorunlu/do¤as›
gere¤i” demokratik kurulufllar olarak ele almak tutarl›, tarihî tecrübeye uygun bir yaklafl›m
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de¤ildir. Yerel yönetimlerin demokrasi/demokratikleflme aç›s›ndan tafl›d›klar› potansiyeli
inkâr etmek mümkün de¤ildir. Kavramsal düzeyde yerel yönetimler, bir “demokrasi
okulu” olmalar›, siyasî kat›l›m için daha uygun bir ölçek teflkil etmeleri ve iktidar›n
temerküzünü önlemeleri ba¤lam›nda flüphesiz demokrasi ile örtüflen bir tabiata sahiptirler.

Fakat Türkiye’deki yerel yönetim gelene¤inin bu kavramsal özellikleri ne ölçüde ihtiva
etti¤i, ayr›ca tart›fl›lmas› gereken bir husustur. Aç›kt›r ki bir ülkenin sahip oldu¤u “demokrasi
kültürü”, merkezî yönetimde farkl›, yerel yönetimlerde farkl› ifllerlik kazanmaz. Daha
önemlisi, demokratik iflleyifl bak›m›ndan merkezî yönetim ile yerel yönetimler birbirinin
rakibi de¤il, tamamlay›c›s›d›r. Türkiye’nin güçlü bir yerel yönetim gelene¤ine sahip
olmad›¤› ve merkeziyetçi yönetimle özdefllefltirilen olumsuz birtak›m al›flkanl›klar›n yerel
yönetimlere de sirâyet etti¤i düflünülürse yerel yönetimleri “kendili¤inden ve zorunlu
olarak demokratik” addeden, mevcut yerel yönetim birikimini elefltirel bir süzgeçten
geçirmeden demokrasi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesini yeterli sayan yaklafl›m›
çekincesiz bir flekilde kabullenmek zorlaflmaktad›r.

Uzun y›llar Türkiye’deki yerel yönetim reformu çabalar›, merkezdeki belli görevlerin yerel
yönetimlere devredilmesine odaklanm›flt›r. Yerel yönetimlerin yeterince demokratik
olmad›¤›, kat›l›mc› bir prati¤e dayanmad›klar› gerçe¤i gözard› edilmifltir. Bir kamu hizmetini
yerel yönetimlere devretmenin, hizmeti demokratiklefltirmek için yeterli olmad›¤›
görülememifltir.

2004 y›l›ndan itibaren yeniden h›zlanan yerel yönetim reformu çal›flmalar›, yerel düzeyde
kat›l›m ve denetimi teflvik edici düzenlemeleri beraberinde getirmifl olsa da yeterli
say›lamaz. Yerel yönetim organlar›na seçilebilme flartlar›, halen temsili s›n›rlay›c› bir
etken olarak ortadad›r. Kat›l›m mekanizmalar› yeterince kurumsallaflt›r›lamam›fl, genellikle
“istiflarî” düzeyin ötesine tafl›namam›flt›r. Bu çerçevede, esas üzerinde durulmas›,
tart›fl›lmas› gereken husus, yerel yönetimlerin demokratiklefltirilmesidir. Yerel yönetimleri
demokratiklefltirmek hem yerel düzeyde hem de ülke düzeyinde demokrasinin geliflmesine,
kurumlaflmas›na hizmet edecektir.

De¤erlendirme

1980’li y›llardan itibaren Türkiye’de yerel yönetimlerin yeniden yap›land›r›lmas› çabalar›,
birbirini besleyen iki yöndeki bas›nçla iliflkilendirilebilir. Birinci yön, Türkiye’nin tarihsel-
yap›sal problemlerini aflmaya dönük olarak idarî yap›n›n yeniden düzenlenmesi, yerel
yönetimleri güçlendirerek merkeziyetçili¤in do¤urdu¤u “yönetememe” sorununun
bertaraf edilmesidir. ‹kinci yön ise küreselleflme sürecinin dünya ölçe¤ine tafl›d›¤› yeni
idarî e¤ilimler istikametinde yerel yönetimlerin artan önemine uygun bir yap›n›n infla
edilmesidir.
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Küreselleflme süreci, paradoksal biçimde, yerelleflme dinami¤ini de beslemektedir.
Yerellik ve yerel topluluk içsel de¤ere sahip kavramlar olarak öne ç›kmaktad›r. Küresel-
ulusal-yerel düzeylerin “yönetiflim” etkinli¤i içinde eklemlenmesini zorlayan toplumsal,
siyasal ve ekonomik süreçler daha da belirginleflmektedir. Yönetiflim, yönetme etkinli¤inden
farkl› olarak, toplumun güçlendirilmesini, yapabilir k›l›nmas›n› öngörmektedir. Yani idarî
etkinli¤i, tek boyutlu, kamu otoritesinin öncülü¤ünde yürütülen bir süreç olmaktan
uzaklaflt›rmaktad›r. Dolay›s›yla yerel yönetimlerin özerk, kat›l›mc› ve demokratik niteli¤i
ve bu niteliklerinin gelifltirilmesi yönündeki tart›flma ve aray›fllar›n gündemdeki yerini
koruyaca¤›n› söylemek, kehanet say›lmaz.
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2.2.  DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE BELED‹YELER‹N TAR‹H‹

1982 Anayasas›n›n 127. maddesinde mahalli idare tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre, “mahalli
idareler il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere,
kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve kara organlar› kanunda gösterilen seçmenler
taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileridir.” Ülkemizde, belediye, il özel idaresi
ve köy olmak üzere üç adet mahalli idare birimi vard›r.

5393 say›l› Belediye Kanunun 3. maddesine göre, belediye belde sakinlerinin mahalli
müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organlar› seçmenler
taraf›ndan seçilerek oluflturulan idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisidir.
Belediyenin organlar›, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baflkan›d›r. Ayn›
kanunun 14. maddesine göre, belediyenin temel görevleri imar, su ve kanalizasyon,
ulafl›m gibi kentsel alt yap›; co¤rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik
ve kat› at›k; zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve
mezarl›klar; a¤açland›rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve beceri kazand›rma; ekonomi
ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapmak veya yapt›rmakt›r.

B. Belediyelerin Ortaya Ç›k›fl› ve Komünler

Yerel yönetimler tarihine k›saca bak›lacak olursa, yerel yönetimlerin kökeninin Ortaça¤
kentlerindeki komün örgütlenmelerine kadar uzand›¤›n› görmek mümkündür. Pirenne’e
göre, ‹slamiyet’in yay›lmas›yla birlikte Bat› Avrupa kendi içine kapan›k bir biçimde
yaflamaya bafllam›flt›r. (Pirenne, 1994:49) Bu dönemde Ortaça¤ kentleri tüccarlar›n elde
ettikleri özerklikler ile bir tüccar s›n›f›n›n do¤du¤u yerler olmufllard›r. Fakat bu kentler,
sadece ticaretle u¤raflan birimler de¤il ayn› zamanda siyasal özerkli¤e sahip birimler
olarak varl›klar›n› sürdürmüfllerdir. Bu dönemde, komünler kentsel düzeyde ortaya ç›kan
bir örgütlenme biçiminde kentlerin özgürleflmesinde önemli rol oynam›fllard›r. Ortaça¤
kentleri, lonca örgütlenmesine dayanan bir yap›dad›rlar. ‹flte bu lonca örgütlenmesi
komün denilen birlikler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve bu örgütlenmeler toplumsal
tabakan›n oluflmas›nda önemli yap› tafllar› olmufllard›r.

13. yüzy›la gelinirken, komünler yavafl yavafl zay›flamaya bafllam›fllard›r. Buna karfl›n
merkezileflme ve merkezi yönetim etkisini hissedilir derecede artt›rm›flt›r. Bu dönemde
egemen olan örgütlenme biçimi merkezi devlettir. Merkez h›zla geliflirken kentsel
kurumlar da devlete ba¤lanm›fl ya da ortadan kald›r›lm›flt›r. Di¤er yandan, merkezin taflra
örgütü de geliflmifltir (Hamamc›, 1981:93-94). Merkezin yerel yönetimler üzerindeki
bask›s› bu tarihten itibaren günümüze kadar devam etmifltir. Yerel yönetimler merkezi
yönetimin bir uzant›s› olarak günümüzde de varl›¤›n› sürdürmekte, personel ve mali
yetersizlik nedeniyle yerel hizmetlerin görülmesinde ciddi s›k›nt›lar yaflamaktad›rlar.
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C. Türkiye’de Belediyecili¤in Geliflimi

1. Osmanl› Dönemi Kent Yönetimi-Belediyecili¤i

Türkiye’de yerel yönetimler Bat›’da oldu¤u gibi baz› kültürel birikimler sonucunda ortaya
ç›kmam›fllar›d›r. Bat›l› anlamda bir yerel yönetim gelene¤i çok eskilere dayanmamaktad›r.
(Kelefl ve Yavuz, 1993:97) Osmanl› Döneminde yerel hizmetler mahalli gruplar, dini
cemaatler ve vak›flar gibi baz› kurumlar taraf›ndan gerçeklefltirilmekteydi fakat bu
hizmetlerin örgütlü bir biçimde yerine getirilmesi ancak 19. yüzy›l bafllar›nda Tanzimat
ve Islahat hareketleri ve d›fl bask›lar sonucunda gerçeklefltirilmifltir. Tanzimat ve Islahat
hareketlerinin temel amac› devlet gücünün tek elde toplanmas› ve ça¤dafl yönetim
ilkelerinin uygulanmas›d›r (Görmez, 1997:86)

Bu dönemden önce, yerel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu üç kurum vard›r.
Bunlar, loncalar, vak›flar ve mahallelerdir. Vak›flar, sosyal hayat›n düzenlenmesi ve sosyal
dayan›flman›n sa¤lanmas› gibi hizmetlerin yan›s›ra, devletin baz› toplumsal görevlerini
de üstlenerek birçok hay›r kurumu yapt›rm›fllard›r.

Loncalar, esnaf›n temel ihtiyaçlar›n›n giderilmesi ve bu meslek grubu ile merkezi yönetim
aras›ndaki ba¤lar›n oluflturulmas› konusunda önemli ifllevlere sahip olmufllard›r. Son
olarak, mahalleler ise sosyal dayan›flma ve mahalledeki temel ihtiyaçlar›n giderilmesi
aç›s›ndan önemli bir yerel yönetim örgütü olarak yetkilidirler. Bu üç kurum haricinde,
kad›lar flehrin yönetimi ve yarg› ile ilgili hizmetlerden sorumlu tutulmufllard›r. Yerel
hizmetlerin yerine getirilmesindeki en önemli kurum kad›l›k kurumudur. Bu dönemde,
kad› flehrin güvenli¤inin sa¤lanmas›ndan imar ve denetim ifllerine kadar birçok görev
üstlenmekte idi.

Bir süre sonra kad›l›k kurumunun yerel hizmetler konusunda yetersiz kalmas› ve görevini
tam olarak yerine getirecek durumda olmamas› nedeniyle 1826 y›l›nda yerel hizmetlerin
görülmesinden sorumlu olan ‹htisab Nezareti kurulmufltur. Bu geliflme ile birlikte, kad›lar›n
esnaf›n ve vak›flar›n denetlenmesi ve bunun gibi baz› görevleri ‹htisab Nezareti taraf›ndan
yerine getirilmeye bafllanm›flt›r (Ortayl›, 1974:112).

Daha sonra, Evkaf Nezareti’nin kurulmas›yla kad›lar›n görevleri bu kurum taraf›ndan
yerine getirilmeye bafllanm›flt›r. Her ne kadar kurulan bu kurumlarla yerel hizmetler bir
süreli¤ine yerine getirilmeye çal›fl›lm›flsa da, zaman içinde bu kurumlar ifllevlerini
kaybetmeye bafllam›fllard›r. Tüm bu geliflmeler sonucunda, kent yönetimindeki boflluklar›
gidermek amac›yla 1854 y›l›nda ‹stanbul fiehremaneti ve 1858 y›l›nda 6. Daire-i Belediye
(sadece Beyo¤lu ve Galata bölgesini kapsamaktad›r) kurulmufltur. Bu iki kurum da
‹stanbul kentinin temel yerel ihtiyaçlar›n› giderme amac› tafl›maktad›r. Özellikle 6. Daire-
i Belediyenin ayr› bir personeli ve özel gelir kaynaklar› vard›. Özerk bir görünüm arz
etmesine ra¤men bu kurumun bafl›ndaki yönetici merkeziyetçi gelenek gere¤i merkezi
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hükümet taraf›ndan atanm›flt›r.

‹stanbul için gerçeklefltirilen bu örgütlenmenin ard›ndan 1864 y›l›nda di¤er Osmanl›
kentlerinin yönetimi için Vilayet Nizamnamesi ç›kar›lm›flt›r. Bu nizamname ile her köy
bir belediye dairesi olarak kabul edilmifltir.

1869 y›l›nda Dersaadet ‹dare-i Belediye Nizamnamesi ile sadece Beyo¤lu ve Galata
semtleri için kurulan 6. Daire-i Belediye uygulamas› tüm ‹stanbul geneline uygulanmak
istenmifltir. Buna göre, ‹stanbul fiehremaneti 14 belediye dairesine ayr›lm›flt›r. (1912
y›l›nda Dersaadet Belediyesi Hakk›nda Geçici Kanun ile ‹stanbul’daki belediye daireleri
kald›r›larak, ‹stanbul fiehremaneti olarak tek bir belediye haline getirilmifltir.)

 fiehremanetinin fiehremini, fiehremaneti Meclisi ve Cemiyet-i Umumiye adl› üç organ›
vard›r. (Gözübüyük, 1967:71) Nizamnamenin 2. maddesine göre fiehremanetinin görevleri,
zorunlu ihtiyaç maddelerinin bulunmas›n› sa¤lamak, narh tespiti ve denetimi yapmak,
yol, kald›r›m ve yap› onar›m› yapmak, flehrin temizlik ifllerini yürütmek, çarfl›, pazar ve
esnaf› denetlemek ve devlete ait vergi ve resimlerin toplanmas›d›r.

‹stanbul’u temel alan bu düzenleme daha sonra tüm ülke genelinde uygulanmaya
bafllanm›fl, her il, sancak ve kaza merkezinde bir belediye kurulmufltur. 1876 y›l›nda
ç›kar›lan Vilayet Belediye Yasas› da bu do¤rultuda her il ve kasabada belediye baflkan›
hükümet taraf›ndan atanacak, belediye meclisi halk taraf›ndan seçilecek olan belediyelerin
kurulmas› zorunlulu¤unu getirmifltir. (Kelefl ve Yavuz,1993:39)

1877 y›l›nda ç›kar›lan Dersaadet Belediye Kanunu ise, ‹stanbul’daki ondört belediye
dairesini yirmiye ç›karm›fl, her kent ve kasabada üyeleri seçimle iflbafl›na gelen, kent
veya kasaban›n büyüklü¤üne göre say›lar› 6-12 aras›nda de¤iflen bir belediye meclisi
kurulmas›n› öngörmüfltür. (Nadaro¤lu, 1986:299)

2. Cumhuriyet Dönemi Kent Yönetimi-Belediyecili¤i

a. 1923-1945 Dönemi (Tek Parti Dönemi)

1923-45 Dönemi, Osmanl› döneminin devam› niteli¤indedir. Osmanl› Döneminin
merkeziyetçi ve devletçi yap›s› bu dönemde kendini fazlas›yla hissettirmektedir. Buna
ba¤l› olarak, belediyeler bu dönemde merkezi sistemin uzant›s› olarak kabul edilmifl ve
merkezi idarenin taflra örgütü olarak alg›lanm›flt›r. Belediyeler üzerindeki devlet denetimi
güçlü bir flekilde hissedilmifltir.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda yerel yönetimlerin temel görevleri, Kurtulufl Savafl› sonras›
ortaya ç›kan özellikle kentlerdeki temel sorunlar›n çözümünü sa¤lamak ve temel kentsel
hizmetleri yerine getirmektir.
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Savafl sonras›nda ülke genelinde kentsel sorunlar artm›flt›r. Kentler savafl sonras›nda
tahrip olmufl ve kentlerin yeniden yap›land›r›lmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu düflünceden
hareketle, Ankara’n›n imar› öncelikli olarak ele al›nm›fl ve Ankara için yap›lan düzenlemeler
tüm ülke için bir örnek teflkil etmifltir (Görmez, 1997:102). Fakat Ankara için yap›lan
düzenlemelere ra¤men ülke genelinde belediyecilikle ilgili düzenlemelerin tam olarak
gerçeklefltirilememesi, belediyelerin mali aç›dan ve personel aç›s›ndan yetersiz olmas›
ve merkeziyetçi gelene¤in getirdi¤i ciddi denetim belediyelerin hizmet kalitesinin düflük
olmas›na neden olmufl ve belediyeler bu dönemde etkili hizmet verememifltir.

Bu dönemde yerel yönetimlerin ve belediyelerin geliflimine etki eden birçok yasa
ç›kar›lm›flt›r. Bu dönemi ç›kar›lan yasalar ve yap›lan düzenlemeler esas›nda iki alt dönemde
incelemek mümkündür. ‹lk dönem, 1923-1930 y›llar› aras›ndaki düzenlemeler, ikinci
dönem ise, 1930 sonras› düzenlemelerdir:

1923-1930 y›llar› aras›ndaki yasal düzenlemeler

• 1924 Anayasas›: Bu Anayasa 1921 anayasas›na oranla daha merkeziyetçi bir yap›
öngörmektedir. Bu anayasan›n 91. maddesinde illerin yetki geniflli¤i esas›na göre
yönetilece¤i belirtilmifltir. 89. madde ise, illeri ilçelere, ilçeleri bucaklara, bucaklar› da
kasaba ve köylere bölmüfltür. Bu düzenlemelerle ile birlikte illere verilen genifl özerklik
bir bak›ma ortadan kald›r›lm›flt›r.

• Ankara fiehremanetinin Kurulmas›: ‹stanbul fiehremanetinin bir örne¤i olarak Ankara
fiehremaneti 1924 y›l›nda 417 say›l› kanunla kurulmufltur. 1930 y›l›nda yeni belediye
yasas›n›n ç›kmas›yla bu yasa yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

• Köy Kanunu: Bu kanunun 1. maddesinde nüfusu 2000’den afla¤› olan yerleflim
yerlerine köy, 2000-20.000 aras›nda olan yerlere kasaba-ilçe ve 20.000’den çok olanlara
da flehir denilmektedir ibaresi vard›r.

• 642 Say›l› Kanun: 1925 y›l›nda ç›kar›lan bu kanun ile belediyelere plan yapma ve kent
düzenleme görevleri verilmifltir.

• 831 Say›l› Sular Kanunu: 1926 y›l›nda ç›kar›lan bu kanun kent s›n›rlar› içindeki sular›n
yönetimini belediyelere vermifltir.

• 1351 Say›l› Kanun: 1928 y›l›nda ç›kar›lan bu kanun ile Ankara fiehri ‹mar Müdürlü¤ü
kurulmufltur.

1930-1945 y›llar› aras›ndaki yasal düzenlemeler

1930 ve 1945 y›llar› aras›nda belediyelerle ilgili yap›lan en önemli düzenleme 1930 y›l›nda
1580 say›l› Belediye Kanunu ç›kar›lmas›d›r. Bu kanunun getirdi¤i önemli yenilikler
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belediyeler aras› eflitlik ilkesi, belediyelerin icraatlar›nda serbestlik tan›nmas›, belediyeler
üzerindeki güçlü merkezi yönetim denetimi, tek dereceli seçim ve halk›n etkin denetimi
ile belediyelerin hizmet alanlar›n›n geniflletilmesidir (Tekeli ve Ortayl›, 1979:59).

Bu dönemde ç›kar›lan di¤er yasalar flunlard›r:

- Umumi H›fz›ss›ha Kanunu (1930 tarihli 1593 say›l›)

- Belediyeler Bankas› Kurulufl Kanunu (1933 tarihli 2031 say›l›)

- Belediye Yap› ve Yollar Kanunu (1933 tarihli 2290 say›l›)

- Belediye ‹stimlak Kanunu (1934 say›l› 2497 say›l›)

b. 1945-1960 Dönemi

1946 y›l›nda Demokrat Parti’nin kurulmas›yla birlikte çok partili siyasi hayata geçilmifltir.
Bu dönemde belediyeleri etkileyen en önemli geliflme kentleflmenin bafllamas›d›r.
Kentleflme h›z›n›n çok yüksek olmas› ciddi kentsel sorunlar› ortaya ç›karm›flt›r. Bu
sorunlardan en önemlileri konut aç›¤›n›n ortaya ç›kmas›, köyden kente h›zl› bir göçün
yaflanmas›, kentsel hizmetlerin yetersiz kalmas› gibi sorunlard›r. Bu sorunlar›n temelinde
belediyelerin idari, mali ve demokratik aç›lardan güçsüz olmas› vard›r. 1950 y›l›ndan
itibaren çeflitli yasal düzenlemelerle bu sorunlar çözülmeye çal›fl›lm›flt›r.

Di¤er yandan, dünyada yaflanan geliflmeler de Türkiye’yi etkilemifltir. Bu dönemde 2.
Dünya Savafl›’n›n sona ermesi ve savafl›n verdi¤i zararlar nedeniyle yerel yönetimlere
verilen önem artm›flt›r. Bunun en önemli nedeni, savafl nedeniyle birçok ülkede konutlar›n
tahrip olmas› ve kentlerde ciddi konut aç›¤›n›n ortaya ç›kmas›d›r. Konut talebinin
karfl›lanmas›ndan sorumlu olan yerel yönetimlere bu noktada büyük görev düflmüfltür.
Bu dönemde yerel yönetimler özellikle de belediyeler bu sorunlarla bafla ç›kmaya
çal›flm›fllard›r. Yaflanan bu geliflmeler karfl›s›nda Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili veya
yerel yönetimleri yak›ndan ilgilendiren baz› de¤ifliklikler gerçekleflmifltir (Tekeli ve Ortayl›,
1979:119). Bunlar, devletçilik uygulamas›n›n yerine özel kesime yönelik uygulamalara
geçilmesi, sanayinin geliflmesiyle birlikte tar›mda makineleflmenin artmas›, kalk›nma
sürecinde d›fl kaynaklara daha çok ihtiyaç duyulmas› ve karayolu a¤›n›n kurulmas›d›r.
Tüm bu geliflmeler sonucunda, Türkiye’de köyden kente göç h›zla artm›flt›r. Kentlerde
ifl imkanlar›n›n fazla olmas› kentin çekicili¤ini artt›ran en temel nedenlerin bafl›nda
gelmektedir. Göçün artmas›yla birlikte, kentsel sorunlar ortaya ç›km›flt›r. Özellikle, göç
edenlerin konut ihtiyac› yerel yönetimleri zorlayan en önemli sorunlardan bir tanesidir.
Bu konut aç›¤› gecekondularla kapat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Gecekondular ilk bafllarda köyden
kente göç edenlerin kent yaflam›na uyum sa¤lamas› ve bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›
noktas›nda önemli araçlar olarak varl›klar›n› sürdürürken, daha sonra yerel yönetimler
ve merkezi yönetim için sorunlu bölgeler haline gelmifllerdir. Yerel yönetimler bu
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bölgelerin altyap› aç›¤›n› karfl›layamam›fl ve planlama sorunlar› da bu dönemde artm›flt›r.
Kentler plans›z bir flekilde h›zla büyümeye devam etmifllerdir.

Dönemin belediyelerle ilgili temel düzenlemelerinden en önemlisi belediye seçimleri
ile ilgili de¤iflikliktir. 1946 y›l›nda ç›kar›lan kanunla seçimlerin bir günde tamamlanmas›
esas› getirilmifltir. 1950 y›l›nda ç›kar›lan di¤er bir kanunla ise, belediye meclisi seçimlerinin
her iki senede bir Eylül ay›n›n ilk Pazar günü yap›laca¤› kararlaflt›r›lm›flt›r. Di¤er önemli
düzenlemeler ise, 1933 y›l›nda kurulmufl olan Belediyeler Bankas›n›n 4759 say›l› yasa
ile ‹ller Bankas›’na dönüfltürülmesi ve 1958 y›l›nda 7116 say›l› yasa ile ‹mar ve ‹skan
Bakanl›¤›’n›n kurulmas›d›r.

Bu dönemde belediyelerle ilgili üç temel yasa ç›kar›lm›flt›r. Bu yasalar›n temel amac›
belediyelerin mali aç›dan özerkli¤e kavuflturulmas› ve belediye gelirlerinde art›fl
sa¤lanmas›d›r. Bu yasalar, 1948 y›l›nda ç›kar›lan ve amac› belediyeler için yeni gelir
kaynaklar› yarat›lmas›, belediye paylar›n›n artt›r›lmas› ve vergilerin kald›r›lmas› olan 5237
say›l› Belediye Gelirleri Yasas›, 1956 y›l›nda ç›kar›lan imar yetkilerini belediyelere ve
denetim yetkisini de ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›’na veren 6785 say›l› ‹mar Yasas› ve 6830
say›l› Kamulaflt›rma Yasas›d›r.

c. 1960-1980 Dönemi

1960-80 döneminde belediyecili¤i etkileyen iki önemli geliflme yaflanm›flt›r. Bunlar, 1960
ihtilali ve sonucunda yeni bir demokrasi uygulamas› ile Türkiye’deki h›zl› kentleflme
sonucunda yaflanan de¤iflikliklerdir (Tekeli ve Ortayl›, 1979:190).

1961 anayasas› dönemin yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerinin temelini oluflturmufltur.
Bu anayasan›n 112 ve 116. maddeleri yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
112. maddede “‹darenin kurulufl ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslar›na dayan›r. ‹dare kurulufl ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir”
denilmektedir. Bu madde ile yönetim yap›s› merkezi ve yerel yönetim olarak ikiye
ayr›lm›flt›r. 116. maddede ise, yerel yönetim tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre, mahalli
idareler il, belediye ve köy halk›n›n müflterek mahalli ihtiyaçlar›n› karfl›layan ve genel
karar organlar› halk taraf›ndan seçilen kamu tüzel kiflileridir. Bunun yan›s›ra, bu idarelerin
karar organlar› seçimle iflbafl›na gelmekte ve bu seçim kanunun gösterdi¤i zamanlarda
yap›lmaktad›r. Di¤er yandan, mahalli idarelerin seçilmifl organlar›n›n organl›k s›fatlar›n›
kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetimin ancak yarg› yolu ile yap›laca¤› ve kendi
aralar›nda birlik kurmalar›, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iflleri ve merkezi idare ile
karfl›l›kl› ba¤ ve ilgilerinin kanunla düzenlenece¤i belirtilmifltir. Bu idarelere, görevleri ile
orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lanmaktad›r.

Di¤er taraftan 61 Anayasas› ile planl› kalk›nma dönemine geçilmifltir. Bu anayasan›n 41.
maddesinde  “‹ktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çal›flma esas›na ve herkes için
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insanl›k haysiyetine yarafl›r bir yaflay›fl seviyesi sa¤lanmas› amac›na göre düzenlenir.
‹ktisadî, sosyal ve kültürel kalk›nmay› demokratik yollarla gerçeklefltirmek; bu maksatla,
millî tasarrufu art›rmak, yat›r›mlar› toplum yarar›n›n gerektirdi¤i önceliklere yöneltmek
ve kalk›nma planlar›n› yapmak devletin ödevidir.” ibaresi yer alm›flt›r.

Bu dönemde yerel yönetimlerin karfl›laflt›¤› en önemli sorunlardan bir tanesi, yerel
yönetimlerin üzerindeki denetimdir. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim aras›ndaki
s›k›nt›lar›n giderilmesi amac›yla 1978 y›l›nda 4951 say›l› yasa ile Yerel Yönetim Bakanl›¤›
kurulmufltur. Bu bakanl›¤›n kurulmas›ndaki temel amaç, yerel yönetimlerin sorunlar›n›n
çözülmesi, yerel yönetimlerin mali imkanlar›n›n artt›r›lmas› ve yerel yönetimlerin daha
etkin ve etkili çal›flmas›n›n ve hizmet vermesinin sa¤lanmas›d›r.

d. 1980 Sonras› Dönem

1980 askeri müdahalesi sonucunda 1983 Genel seçimlerine kadar süren bir ara dönem
yaflanm›flt›r. Bu dönemde ülke Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan yönetilmifltir. 12 Eylül
1980 tarihinde, MGK taraf›ndan aç›klanan g›da ve sa¤l›k hizmetleri ile ilgili 3 numaral›
bildiride “Kuruluflunda belediye teflkilat› bulunan tüm yerleflme merkezlerinde vatandafllar›n
birlik, düzen ve sa¤l›¤›n›n korunmas›ndan birinci derecede belediyeler sorumludur.”
denilmektedir. Buna göre, belediyeler kentlerdeki tüm temel ihtiyaçlar› karfl›lamakla
yükümlü tutulmufltur.

Bu dönemde belediyelerle ilgili olarak baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bunlardan en
önemlisi, belediyelerin siyasetten ba¤›ms›z olarak hizmet vermelerini sa¤lamak için
yap›lan uygulamalard›r. Bu uygulamalar temel olarak merkezi yönetimin güçlendirilmesi
ve bu eksende yerel yönetimlere daha az yetki verilerek bu yönetimlerin siyaset d›fl›nda
yer almalar›n›n sa¤lanmas›d›r.

Di¤er yandan, belediyelerin mali durumu düzeltilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla bu dönemde
iki temel düzenleme gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan ilki, 1981 y›l›nda ç›kar›lan 2380 say›l›
Belediye ve ‹l Özel ‹darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk›nda
Kanundur. Bu kanun, paylar›n hesaplanmas› ve da¤›t›m› ile paylar›n tahsiline iliflkin esaslar
getirmifltir. Yasa ile yap›lan en önemli düzenleme belediyelere genel bütçeli vergi gelirleri
tahsilat toplam› üzerinden belediyelere % 6, il özel idarelerine % 1.12 nispetinde pay
verilmesidir. Geçici madde 4 ise, bunun 2003 y›l›n›n sonuna kadar, 1. maddede yer alan
% 6 pay oran›n›n % 5 olarak uygulanaca¤›n› belirtmifltir (Kelefl ve Yavuz, 1993:184).

‹kinci düzenleme ise, yine 1981 y›l›nda ç›kar›lan 2464 say›l› Belediye Gelirleri Yasas›d›r.
Bu yasa, belediye vergileri, belediye harçlar›, harcamalara kat›lma paylar› ile ilgili
düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler ile vergilerin say›lar› azalt›lm›fl, yeni vergiler
koyulmufltur.

Bu dönemde, yerel yönetimlerle ilgili temel düzenleme 1982 Anayasas›d›r. Bu anayasan›n
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getirdi¤i en önemli yenilik, belediye karar organlar›n›n seçilerek göreve gelecek olmalar›d›r.
Bu düzenleme ile anayasal güvence sa¤lanm›flt›r. Bu anayasan›n 127. maddesi yerel
yönetimlerle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu maddeye göre, mahallî idareler il,
belediye veya köy halk›n›n mahallî müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulufl esaslar›
kanunla belirtilen ve karar organlar›, gene kanunda gösterilen, seçmenler taraf›ndan
seçilerek oluflturulan kamu tüzelkiflileridir ve mahallî idarelerin kurulufl ve görevleri ile
yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Di¤er yandan, 82
Anayasas› vesayet ile ilgili düzenleme de yapm›flt›r. Merkezî idare, mahallî idareler
üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine uygun flekilde yürütülmesi,
kamu görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›, toplum yarar›n›n korunmas› ve mahallî ihtiyaçlar›n
gere¤i gibi karfl›lanmas› amac›yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari
vesayet yetkisine sahiptir. Bu madde ile merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki
denetimi devam etmektedir.

80’ sonras› dönemde yaflanan en önemli geliflmelerden bir tanesi de Büyükflehir
Belediyelerinin kurulmas›d›r. Büyükflehir Belediyeleri, belediye s›n›rlar› içinde birden
fazla ilçe olan flehirlerde kurulan belediyelerdir. Bu belediyelerin kurulufllar›, yönetim
yap›lar› ve görev esaslar› iki temel kanuna göre düzenlenmektedir. Bunlar, Belediye
Kanunu ve 1984 y›l›nda yürürlü¤e konan 3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakk›nda Kanundur. Bu kanun 23.07.2004 y›l›nda ç›kar›lan 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanunu ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 5216 say›l› kanunun 3. maddesinde
büyükflehir belediyesi flu flekilde tan›mlanm›flt›r: Büyükflehir belediyesi, en az üç ilçe
veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler aras›nda koordinasyonu sa¤layan;
kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî
özerkli¤e sahip ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel
kiflisidir ve Büyükflehir Belediyesinin organlar›, büyükflehir belediye meclisi, büyükflehir
belediye encümeni ve büyükflehir belediye baflkan›d›r. Ayn› kanunun 4. maddesine göre,
belediye s›n›rlar› içindeki ve bu s›n›rlara en fazla 10.000 metre uzakl›ktaki yerleflim
birimlerinin son nüfus say›m›na göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri,
fizikî yerleflim durumlar› ve ekonomik geliflmifllik düzeyleri de dikkate al›narak, kanunla
büyükflehir belediyesine dönüfltürülebilir.



63

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / ‹kinci Bölüm

YARARLANILAN VE ÖNER‹LEN KAYNAKLAR

GÖRMEZ, Kemal, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Gazi Kitabevi, Ankara, 1997.

GÖZÜBÜYÜK, fieref, Türkiye’de Mahalli ‹dareler, TODA‹E Yay›nlar›, Ankara, 1967.

HAMAMCI, Can, Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ekseninde Belediyelerimizin
Yap›s› ve Demokratikleflme E¤ilimleri, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, Ankara, 1981.

KELEfi, Ruflen ve YAVUZ, Fehmi, Yerel Yönetimler, Turhan Kitabevi, Ankara, 1993.

NADARO⁄LU, Halil, Mahalli ‹dareler, Meker Matbaas›, ‹stanbul, 1986.

PIRENNE, Henri, Ortaça¤ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanmas›, (Çev: fiadan
Karadeniz), ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1994.

ORTAYLI, ‹lber, Tanzimattan Sonra Mahalli ‹dareler, TODA‹E Yay›n›, Ankara, 1974.

TEKEL‹, ‹lhan ve ORTAYLI, ‹lber, Türkiye’de Belediyecili¤in Evrimi, Türk ‹dareciler
Derne¤i, Ankara, 1979.





BELED‹YELER‹N
YÖNET‹M YAPISI VE

YEREL YÖNET‹MLER MEVZUATI

ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM



66

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Üçüncü Bölüm

3.1. BELED‹YELER‹N YÖNET‹M YAPISI

Belediyeler tüzel kiflili¤e sahip yerel yönetim birimleridir. Bu nitelikleri itibariyle kendilerini
ilgilendiren konularda kararlar alma, bu kararlar› uygulama, belirli aç›lardan düzenleme
yapma ve yapt›r›m uygulama hakk›n› haizdirler. Söz konusu niteliklerine uygun olarak
belediyelerin üç temel organ› vard›r. Bunlar;

• Belediye Meclisi

• Belediye Encümeni ve

• Belediye Baflkan›’d›r.

Belediye hizmetlerinin koordineli flekilde yürütülmesi bak›m›ndan tüm bu organlar›n
farkl› ifllev ve görevleri bulunur. Sözgelimi Belediye Meclisi, belediyelerin temel karar
organ› olarak görev yaparken, belediye encümeni meclisin toplant›da olmad›¤› zamanlarda
h›zl› ve etkin flekilde karar al›nmas›n› sa¤lamak üzere çal›flmaktad›r. Belediye Baflkan›
ise belediye teflkilat›n›n en üst amiri olarak görev yapar. Bu ba¤lamda belediye baflkan›
belediyeyi fiilen yönetti¤i gibi belediye meclisi ve encümeninin de baflkan›d›r. Dolay›s›yla
baflkan hem karar alma hem de uygulama sürecinde belediyeyi sevk ve idare eder.

‹ç Denetim

Belediye Baflkan›

Belediye
Teflkilat› (Birimler)

Belediye
Meclisi

‹htisas
Komisyonlar›

Belediye
Encümeni

Belediye
fiirketleri

Belediye
BirlikleriSay›fltay

Denetimi

‹çiflleri
Bakanl›¤›
Denetimi
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Hizmetlerin halka en h›zl› ve etkili flekilde ulaflabilmesi için say›lan bu organlar›n beraberce
ve iflbirli¤i içinde çal›flmas› gerekir. Söz konusu organlar aras›nda dengeli bir görev
paylafl›m› kaynaklar›n etkin ve verimli flekilde kullan›lmas›n› sa¤layaca¤› gibi demokratik
toplum idealine de uygun düflecektir. Demokratik bir siyasal yap›n›n flekillenmesi
bak›m›ndan merkezî idarenin sahip oldu¤u yetki ve imkânlardan bir k›sm›n› yerel yönetim
birimlerine aktarmas› zorunludur. Ancak hiç flüphesiz bu durum yetkileri ola¤anüstü
derecede artm›fl bir kifli ya da kurumun belirmesine yol açmamal›d›r. Farkl› belediye
organlar›n›n birbirleriyle iliflkili ayr› yetki ve görevlere sahip olmas› bu aç›dan bir denge
ve denetim sa¤layacakt›r. Di¤er taraftan demokratik toplumun gereklerine uygun flekilde
karar alma sürecinde organlar aras›nda birtak›m anlaflmazl›klar›n da ç›kmas› mümkündür.
Mesela baflkan belediye meclisi taraf›ndan verilen bir karar›n hukuka uygun olmad›¤›n›
düflünerek karar› onaylamaktan kaç›nabilir. Bu türden sorunlar ilerleyen bölümlerde
aktar›laca¤› üzere ilgili kanunlar›n öngördü¤ü çerçevede çözülür.

Belediye baflkan› ve belediye meclisinin üyeleri nispi temsil esas›na göre yap›lan seçimle
ifl bafl›na gelirler. Buna karfl›l›k belediye encümeni hem atanm›fl hem de seçilmifl
üyelerden oluflur. Ayr›ca afla¤›da de¤inece¤imiz gibi Büyükflehir belediyelerinde encümenin
oluflumu bak›m›ndan baz› farklar bulunur. fiimdi belediye organlar›n›n oluflumuna,
görevlerine ve birbirleriyle olan iliflkilerine k›saca bakal›m.

1. Belediye Meclisi

1.1. Oluflumu

Belediye Meclisi seçimle ifl bafl›na gelen üyelerden oluflan ve baflkanl›¤›n› belediye
baflkan›n›n yapt›¤› bir organd›r. Meclis, belediyenin en üst düzeydeki karar alma merciidir.
Dolay›s›yla belediyenin gelece¤ini ilgilendiren en önemli ve makro ölçekli kararlar belediye
meclisi taraf›ndan al›n›r. Mesele bu aç›dan ele al›nd›¤›nda belediye meclisinin belde ile
ilgili önemli kararlar›n verildi¤i bir tür yerel parlamento hüviyeti tafl›r.

Belediye meclislerinin standart bir üye say›s› yoktur. Bu ba¤lamda Meclisin üye say›s›
belediyenin bulundu¤u yerleflim biriminin nüfusuna göre de¤iflir. Bunun yan›nda Büyükflehir
belediye meclislerinde farkl› bir uygulama bulunur. Seçimle gelen üyelerin yan›nda
büyükflehire ba¤l› ilçe belediyelerinin baflkanlar› da meclisin do¤al üyesidir. Belediye
meclisinin üye say›s›ndaki kademeli art›fl flu flekilde özetlenebilir:
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Ayr›ca bu üyelerin say›s› kadar yedek üyelik de hesaplan›r. Herhangi bir sebepten olay›
görevlerinden ayr›lmak zorunda kalan üyelerin yerine yedek üyeler devreye girerler.

Büyükflehir belediye meclisleri ilçe belediyelerinden gelen üyelerin kat›l›m›yla oluflur.
Bu üyelerin tespit edilmesi aç›s›ndan da seçim sonuçlar›na göre bir s›ralama yap›l›r.
Büyükflehir belediye meclisinin üyeleri kendi s›n›rlar› içinde kalan ilçe belediyelerinin üye
say›s›n›n her bir ilçe için beflte biri al›nmak suretiyle oluflturulur. Bunun yan›nda ilçe
belediye baflkanlar› da büyükflehir belediye meclisine üye olarak kat›l›rlar.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi belediye baflkan› ayn› zamanda meclisin baflkan› olarak
da görev yapar. Bunun yan›nda meclis kendi üyeleri aras›ndan iki üyeyi birinci baflkan
vekili ve ikinci baflkan vekili olarak seçer. Belediye baflkan›n›n kat›lmad›¤› oturumlar›
birinci baflkan vekili onun da bulunamamas› halinde ikinci baflkan vekili yönetir. Bunun
yan›nda iki meclis üyesi de kâtip üye olarak seçilir. Ancak y›ll›k faaliyet raporunun
görüflüldü¤ü meclis toplant›s› meclis baflkan vekilinin baflkanl›¤›nda yap›l›r. Bunun gayet
anlafl›l›r bir mant›¤› vard›r. Zira y›ll›k faaliyet raporu belediye baflkan›n›n y›l içerisinde
sergiledi¤i hizmetlerin meclise sunulmas›d›r. Oldukça önemli bir mahiyet arz eden bu
oturumu baflkan›n yönetmesi tarafs›zl›¤a gölge düflürebilece¤inden bu görevi baflkan
vekilinin üstlenmesi do¤ald›r.

1.2.  Meclisin Toplanma Yeri ve Zaman›

Belediye meclisi sürekli olarak toplant› hâlinde bulunan bir organ de¤ildir. Meclisin belirli
bir toplant› zaman› ve yeri bulunur. Bu kurallara uyulmas› esast›r. Ancak kimi istisnai
durumlarda toplant› yeri ve zaman› de¤ifltirilebilir. Buna göre Belediye meclisi, her ay›n
ilk haftas›, önceden kararlaflt›rd›¤› günde toplan›r. Bu toplant›lar›n süresi en fazla befl
gündür. Buna karfl›l›k bütçe önerisinin görüflüldü¤ü toplant›n›n zaman› yirmi güne kadar
ç›kabilir. E¤er toplant› zaman› resmî tatile denk gelirse Meclis çal›flmalar›na ara verebilir.

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 

Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde

Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde

Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde

Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde

Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde

Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde

Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde

9

11

15

25

31

37

45

55
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Ayr›ca y›lda en çok bir ay da Meclis tatil karar› alabilir. Tatil döneminde Meclis toplanmaz.

Toplant› gündemi Baflkan taraf›ndan önceden belirlenerek üyelere duyurulur. Bunun
yan›nda aksine bir karar al›nmad›kça toplant›lar halka da aç›k oldu¤undan kamuya da ilan
edilir.

Meclis genelde mutat bir toplant› mekân›nda toplan›r. Önemli bir nedenden dolay› baflka
bir yerde toplanmak gerekiyorsa baflkan bu durumu önceden üyelere haber verir. Belediye
baflkan›, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir y›lda üç defadan
fazla olmamak ve her toplant› bir birleflimi geçmemek üzere toplant›ya ça¤›r›r. Di¤er
taraftan bu türden ola¤anüstü toplant›larda önceden üyelere bildirilen toplant› konusu
d›fl›nda bir konu görüflülemez.

Tüm karar organlar›nda oldu¤u gibi belediye meclislerinde de bir toplant› ve karar say›s›
aran›r. Buna göre belediye meclisi, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve
kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla karar verir. Ancak, karar yeter say›s›, üye tam say›s›n›n
dörtte birinden az olamaz.

1.3. Görevleri

Belediye Meclisi belediyelerin en üst karar organ› olarak pek çok görev ve yetkiye
sahiptir. Bu görevler 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde say›lm›flt›r. Bu
görevler;

a) Stratejik plân ile yat›r›m ve çal›flma programlar›n›, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüflmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile
fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlar›n› görüflmek ve onaylamak, büyükflehir ve il belediyelerinde
il çevre düzeni plân›n› kabul etmek. Belediye s›n›rlar› il s›n›r› olan Büyükflehir
Belediyelerinde il çevre düzeni plan› ilgili Büyükflehir Belediyeleri taraf›ndan yap›l›r
veya yapt›r › l › r  ve do¤rudan Belediye Meclisi  taraf›ndan onaylan›r.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Tafl›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine, tahsis fleklinin de¤ifltirilmesine
veya tahsisli bir tafl›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas› hâlinde tahsisin
kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l› geçmemek kayd›yla
bunlar üzerinde s›n›rl› aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu yap›lmayan ve ilgililerin iste¤ine
ba¤l› hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
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g) fiartl› ba¤›fllar› kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan ve miktar› beflbin YTL'den fazla dava konusu
olan belediye uyuflmazl›klar›n› sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi iflletme ile 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl›klar kurulmas›na
veya bu ortakl›klardan ayr›lmaya, sermaye art›fl›na ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤›
kurulmas›na karar vermek.

j) Belediye ad›na imtiyaz verilmesine ve belediye yat›r›mlar›n›n yap-ifllet veya yap-ifllet-
devret modeli ile yap›lmas›na; belediyeye ait flirket, iflletme ve ifltiraklerin
özellefltirilmesine karar vermek.

k) Meclis baflkanl›k divan›n› ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba¤l› kurulufllar›n›n kadrolar›n›n ihdas, iptal
ve de¤ifltirilmesine karar vermek.

m) Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas›,
kald›r›lmas›, birlefltirilmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n tespiti ve de¤ifltirilmesine karar vermek;
beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmufl birliklere kat›lmaya veya ayr›lmaya
karar vermek.

p) Yurt içindeki ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izniyle yurt d›fl›ndaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karfl›l›kl› ifl birli¤i yap›lmas›na; kardefl kent iliflkileri kurulmas›na; ekonomik
ve sosyal iliflkileri gelifltirmek amac›yla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve
projeler gerçeklefltirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma,
yapt›rma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemflehrilik payesi ve berat› vermek.

s) Belediye baflkan›yla encümen aras›ndaki anlaflmazl›klar› karara ba¤lamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) ‹mar plânlar›na uygun flekilde haz›rlanm›fl belediye imar programlar›n› görüflerek kabul
etmek.

fleklinde s›ralanabilir. Görüldü¤ü üzere belediye meclisi çok say›da göreve sahiptir. Kural
olarak belediyeyle ilgili tüm önemli kararlar belediye meclisi taraf›ndan al›n›r; belediye
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baflkan› taraf›ndan uygulan›r. Ancak yukar›da de¤indi¤imiz gibi belediye meclisi belirli
zamanlarda toplan›r, oysa baz› konularda h›zl› karar al›nmas› gerekebilir. Ayr›ca yine baz›
konular belediye meclisinin önüne getirilmeye ihtiyaç duyulmayabilir. Bu tür durumlarda
belediye çal›flmalar›n›n aksamadan yürütülmesini sa¤lamak üzere kanun taraf›ndan
belediye encümeni oluflturulmufltur.

1.4 . Üyeli¤in Sona ermesi ve Meclisin Feshi

Belediye Meclisleri belediyenin temel karar organ› olarak oldukça önemli bir ifllev
yüklenmifltir. Bu iflleve yönelik görevlerin tam anlam›yla yap›labilmesi için meclis
toplant›lar›na üyelerin mümkün oldu¤unca kat›l›m sa¤lamas› gerekir. Kanun bu aç›dan
kat›l›m› oldukça s›k› yapt›r›mlarla güvence alt›nda tutmaya çal›flmaktad›r. Buna göre
özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleflim günü veya bir y›l içinde yap›lan
toplant›lar›n yar›s›na kat›lmayan üyenin Meclis taraf›ndan savunmas› al›n›r. Geçerli veya
tatmin edici bir savunmay› sunamayan üyenin üyeli¤inin düflmesine üye say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla karar verilir. Ayr›ca belediye meclisi üyeli¤ine seçilme yeterli¤inin kaybedilmesi
durumunda, bu durumu valinin bildirmesi üzerine Dan›fltay taraf›ndan üyeli¤in düflmesine
karar verilir.

Bunun yan›nda belediye meclisinin de feshedilmesi mümkündür.

Belediye Meclisi

a. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmay› ihmal eder ve bu durum
belediyeye ait iflleri sekteye veya gecikmeye u¤rat›rsa,

b. Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar al›rsa, ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n bildirimi üzerine Dan›fltay’›n karar› ile feshedilir.

1.5.  Baflkan-Meclis Anlaflmazl›¤›

Belediye meclisinin baflkan›n faaliyetlerini çeflitli flekillerde denetleme imkân› vard›r.
Mesela Meclis üyeleri, meclis baflkanl›¤›na önerge vererek belediye iflleriyle ilgili konularda
sözlü veya yaz›l› soru sorabilir. Söz konusu soru, belediye baflkan› veya görevlendirece¤i
kifli taraf›ndan sözlü veya yaz›l› olarak cevapland›r›l›r.

Bundan daha ciddi bir denetim mekanizmas› ise gensorudur. Meclis üye tam say›s›n›n
en az üçte biri oran›ndaki üyenin imzas›yla belediye baflkan› hakk›nda gensoru önergesi
verilebilir. Gensoru önergesi meclis üye tam say›s›n›n dörtte üç ço¤unlu¤uyla kabul
edilirse görüflmeleri kapsayan tutanak, meclis baflkan vekili taraf›ndan mahallin mülkî
idare amirine gönderilir. Vali, dosyay› gerekçeli görüflüyle birlikte Dan›fltay’a iletir. Bu
durum baflkan taraf›ndan sunulan y›ll›k faaliyet raporunun meclis taraf›ndan yeterli
görülmemesi durumunda da geçerlidir.
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Bunun tersine bir durum da baflkan için geçerlidir. Baflkan Meclisin ald›¤› herhangi bir
karar› hukuksal aç›dan uygun bulmazsa tekrar görüflülmek üzere iade eder. Belediye
meclisi, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla ›srar ederse karar bu kez kesinleflir. Belediye
baflkan›, meclisin ›srar› ile kesinleflen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yarg›ya
baflvurabilir. Bu konu üzerinde son sözü idari yarg› söyler.

2. Belediye Encümeni

Belediyenin bir di¤er karar organ› olan belediye encümeni meclise göre daha s›n›rl›
yetkilere sahiptir. Encümenden daha çok teknik bilgi gerektiren, belirli bir aciliyeti bulunan
ya da meclis taraf›ndan görüflülmesine ihtiyaç duyulmayan konularda yararlan›l›r. Ancak
bu durum baflkan taraf›ndan herhangi bir konunun keyfî flekilde meclise veya encümene
havale edilebilece¤i anlam›na gelmez. Tam tersine Belediye Kanunu meclisin ve
encümenin görev ve yetkilerini aç›k bir flekilde belirlemifltir.

2.1. Oluflumu

Belediye Encümeninde seçilmifl ve atanm›fl üyeler bir arada bulunur. Buna göre Encümen;

i) ‹l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin
her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i üç üye, malî hizmetler
birim amiri ve belediye baflkan›n›n birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i iki üye
olmak üzere yedi kifliden,

ii)Di¤er belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli
oyla seçece¤i iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baflkan›n›n birim amirleri
aras›ndan bir y›l için seçece¤i bir üye olmak üzere befl kifliden,

oluflur. T›pk› Meclis gibi Encümenin baflkanl›¤›n› da belediye baflkan› yapar. Toplant›ya
belediye baflkan›n›n kat›lamamas› durumunda görevlendirece¤i bir belediye baflkan
yard›mc›s› veya encümenler üyelerinden biri baflkanl›k yapar. Bunun yan›nda encümen
gerek gördü¤ü konularda görüflünü almak üzere ilgili birim amirini de ça¤›rabilir. Ancak
bu flekilde toplant›ya kat›lan kiflinin oy hakk› bulunmaz.

Büyükflehir belediyelerinde encümenin oluflumu da di¤er belediyelere benzerdir. Ancak
Büyükflehir belediyelerinde üye say›s› daha fazla tutulmufltur. Buna göre Büyükflehir
belediye encümeni, belediye baflkan›n›n baflkanl›¤›nda, belediye meclisinin  kendi üyeleri
aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i befl üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler
birim amiri olmak üzere belediye baflkan›n›n her y›l birim amirleri aras›ndan seçece¤i
befl üyeden oluflur. Böylece belediye baflkan› da hesaba kat›ld›¤›nda encümenin üye
say›s› onbir olarak ortaya ç›kar. Belediye baflkan›n›n kat›lamad›¤› toplant›larda, encümen
toplant›lar›na genel sekreter baflkanl›k eder.
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2.2. Encümenin Toplanma Yeri ve Zaman›

Encümen haftada en az bir kez önceden kararlaflt›r›lan mekânda toplan›r. Ancak acil
durumlarda belediye baflkan› önceden ça¤r› olmaks›z›n da encümeni toplant›ya ça¤›rabilir.

Belediye Encümeni üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤uyla karar verir. Üyelerin çekimser oy kullanma hakk› bulunmamaktad›r.

Toplant›n›n gündemi baflkan taraf›ndan belirlenir ve ancak encümen üyeleri de baflkan›n
uygun görüfl vermesi kofluluyla gündem maddesi teklif edebilirler. Bu arada encümen
sisteminin mant›¤› gere¤i, yani h›zl› karar al›nmas› anlay›fl› uyar›nca, encümen gündemindeki
konular› belirli bir süre içinde karara ba¤lamak zorundad›r. Kanun bu süreyi bir hafta
olarak öngörmüfltür. Yani encümen taraf›ndan görüflülen herhangi bir gündem maddesi
üzerinde bir haftada karar verilmesi zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

2.3. Görevleri

Belediye Encümeninin görevleri Belediye Kanununun 34. maddesinde say›lm›flt›r. Bu
ba¤lamda Encümen;

a) Stratejik plân ve y›ll›k çal›flma program› ile bütçe ve kesinhesab› inceleyip belediye
meclisine görüfl bildirmek.

b) Y›ll›k çal›flma program›na al›nan ifllerle ilgili kamulaflt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen gider ler  ödene¤inin harcama yer ler in i  bel i r lemek.

d) Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu olan belediye uyuflmazl›klar›n›n
anlaflma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Tafl›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine iliflkin meclis kararlar›n› uygulamak;
süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.

h) Umuma aç›k yerlerin aç›l›fl ve kapan›fl saatlerini belirlemek.

i) Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek görev ve
sorumluluklar›n› üstlenmifltir.

Görüldü¤ü üzere Encümenin meclise göre çok daha dar bir görev çerçevesi vard›r.
Encümen, belediye hizmetlerinin aksamadan yürümesini amac›yla günlük hizmetlerin
ifllerli¤i sa¤layacak konularda karar al›r.
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2.4. Baflkan-Encümen Anlaflmazl›¤›

Belediye baflkan› ile encümen aras›nda bir anlaflmazl›k oldu¤u takdirde sorun belediye
meclisine intikal ettirilir. Bu konuda Meclisin verdi¤i karara uyulur. Ancak taraflar›n
Meclisin verdi¤i karara da itiraz haklar› bulunmaktad›r. Bu durumda sorun idari yarg›ya
intikal ettirilir ve burada çözülür.

3. Belediye Baflkan›

3.1. Nitelikleri

Belediye baflkan› belediye teflkilat›n›n en üst yöneticisi ve belediye tüzel kiflili¤inin
temsilcisidir. Belediyelerde hizmet büyük ölçüde belediye baflkan›n›n koordinasyonu ve
denetiminde verilir. Bu bak›mdan en önemli ifllevin baflkan taraf›ndan görüldü¤ü
söylenebilir. Di¤er taraftan baflkan tüzel kiflili¤in temsilcisi s›fat›yla bir bak›ma belediyenin
d›fla yans›yan yüzüdür. Bunun yan›nda belediye baflkan› merkezi yönetimin kendisine
verdi¤i birtak›m görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür ve bu aç›dan kamu görevlisi
niteli¤i tafl›r. Baflkan, meclis üyelerinden farkl› olarak baflka ifl yapmaz ve tüm mesaisini
belediye hizmetlerinin yürütülmesine hasreder. Bu nedenle baflkan devaml› bir ücret
al›r. Buna karfl›l›k belediye meclisi ve belediye encümeni üyeleri (atama ile gelen üyeler
hariç) maafl almazlar; bunlara memur maafl katsay›s›na göre hesaplanan huzur hakk› ve
ödenek ödenir.

3.2. Görevleri

Belediye Kanunu hizmetlerin yürütülmesi ba¤lam›nda baflkana önemli görev ve
sorumluluklar vermifltir. Bunlar;

a) Belediye teflkilât›n›n en üst amiri olarak belediye teflkilât›n› sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluflturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini haz›rlamak ve uygulamak, izlemek ve
de¤erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar› meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac› veya daval› olarak da yarg›
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene baflkanl›k etmek.

e) Belediyenin tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n› idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklar›n› takip ve tahsil etmek.
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g) Yetkili organlar›n karar›n› almak flart›yla sözleflme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlar›n› uygulamak

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d›fl›ndaki aktarmalara onay
vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve ba¤l› kurulufllar› ile iflletmelerini denetlemek.

l) fiarts›z ba¤›fllar› kabul etmek.

m) Belde halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluflturmak.

o) Temsil ve a¤›rlama giderleri için ayr›lan ödene¤i kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni karar›n›
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakt›r.

Büyükflehir belediye baflkanlar›n›n görevleri ise 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi
Kanunu’nda say›lm›flt›r. Bu görevler di¤er belediye baflkanlar›n› görevleri ile büyük ölçüde
örtüflür. Ancak Büyükflehir belediyesi di¤er belediyelere göre daha fazla ekonomik
imkâna ve bununla orant›l› olarak görev ve sorumlulu¤a sahiptir. Burada bir noktan›n
alt›n› çizmek gerekir. Büyükflehir belediye baflkan› ilçe (ilk kademe) belediye baflkanlar›n›n
hiyerarflik amir pozisyonunda de¤ildir. Önemli olan bu iki farkl› yerel yönetim birimi
aras›nda hizmetlerin yürütülmesi bak›m›ndan belirli bir iflbirli¤inin ve koordinasyonun
sa¤lanmas›d›r.

4. Belediye Organlar›na Seçilme Yeterlili¤i

Belediye organlar›na seçilme koflullar›n› düzenleyen 2972 say›l› Mahalli ‹dareler ile
Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun 2839 say›l› Milletvekili
Seçimi Kanununun 11’ inci maddesinde belirtilen sak›ncalar› tafl›mamak flart›yla, yirmibefl
yafl›n› dolduran her Türk vatandafl› belediye baflkanl›¤›na, il genel meclisi ve belediye
meclisi üyeli¤ine seçilebilece¤ini öngörmektedir.

Buna göre;

a) ‹lkokul mezunu olmayanlar,

b) K›s›tl›lar,
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c) Yükümlü oldu¤u askerlik hizmetini yapmam›fl olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasakl›lar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir y›l veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun
a¤›r hapis cezas›na hüküm giymifl olanlar,

f) Affa u¤ram›fl olsalar bile;

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye
kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda
kalan kaçakç›l›k suçlar›, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma veya Devlet
s›rlar›n› aç›¤a vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n, birinci bab›nda yaz›l› suçlardan veya bu suçlar›n
ifl lenmesini  a leni  o larak tahr ik etme suçundan mahkûm olanlar ,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536’nc› maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü f›kralar›nda yaz›l›
eylemlerle ayn› Kanunun 537’nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beflinci f›kralar›nda yaz›l› eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkûm
olanlar (bu suçlar halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik ile ilgilidir).

Belediye baflkan› veya meclis üyesi olamazlar. Bunun d›fl›nda tüm Türk vatandafllar›
belediye organlar›nda görev alabilirler.

3.2. YEREL YÖNET‹M MEVZUATI VE D‹⁄ER YEREL YÖNET‹M ORGANLARI

Mahalli idareler genel olarak, devlet s›n›rlar› içinde belirli bir co¤rafî alanda yaflayan yerel
insan toplulu¤unun (köy, kasaba, kent vb.) ortak ve yerel nitelikli gereksinimlerini
karfl›lamak amac›yla, karar organlar› yerel halkça belirlenen, anayasan›n, yasalar›n ortaya
koydu¤u görev ve yetkilere sahip, özel geliri, bütçesi ve personeli olan kamu tüzel kiflileri
olarak tan›mlanabilir. Yerel yönetimlerin hukuki bir niteli¤e sahip olmas›n›n yan›nda,
üretim, bölüflüm, tüketim ve finansman gibi konular› içeren iktisadi, al›nan kararlar›n
içerikleri bak›m›ndan da siyasî yönleri de dikkate al›nmal›d›r.

Bu birimlerin, devletin tüzel kiflili¤i haricinde ayr› bir tüzel kiflili¤i, malvarl›¤› ve kendine
özgü gelir kaynaklar› vard›r. Ça¤dafl toplum hayat›n› karakterize eden vas›flardan biri de
flehir (kent)lerin giderek büyümesidir. Zaten bu örgütlenmeler de belli amaçlara ulaflmak
ve belli ihtiyaçlar› karfl›lamak için, toplumlar›n tarihsel geliflimlerine paralel olarak meydana
gelmifllerdir. Geçmiflten günümüze bu nosyonlar›n› iniflli ç›k›fll› bir grafikle sürdürmektedirler.
Küçük topluluklar›n yönetiminde ilk olarak ortaya ç›kan bu birimler, Ortaça¤da özellikle
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Avrupa'da merkezî devletin zay›flamas› sonucu, önce piskoposlar yönetiminde, sonra
halktan veya senyörlerden mücadeleyle al›nan beratlarla, kendi kendini yöneten birimler
haline dönüflmüfllerdir.

Bugün mahalli idareler, devletin tüzel kiflili¤i d›fl›nda ayr› bir tüzel kiflili¤i, malvarl›¤› ve
kendine özgü gelir kaynaklar› ile her geçen gün sahip olduklar› önemi artt›rmaktad›rlar.
Yerel bir toplulu¤u ilgilendiren pek çok hizmetin yerine getirilmesiyle görevli olmalar›
bu durumlar›n› pekifltirici bir rol oynamaktad›r. Art›k belirli bir yerde tek bir kamu hizmetini
üstlenmifl mahalli idare türlerinin say›s› bütün dünyada giderek azalmaktad›r (Bozkurt-
Ergun, 1998: 259).

Günümüzde mahalli idareler, hemen her devlette, Anayasa ile teflekkül etmifl, demokratik
ve özerk kurulufllar olmalar› yönüyle, ülkelerin idarî yap›lar› içerisinde çok önemli konumlar›
bulunmakta, hatta gün geçtikçe bu konumlar›n› güçlendirmekteler, etkinliklerini
artt›rmaktad›rlar. Mahalli idarelerin önemlerinin bu derece artmas›, genel olarak daha
kat›l›mc› demokrasiye olan ihtiyaç ve beklentilerin artmas›n›n da bir sonucudur. Buna
göre mahalli idareler ile bireylerin iradelerinin yönetime yans›mas› yönüyle demokrasi
aras›da çok kuvvetli ba¤lar bulunmaktad›r.

Ülkemizde mahalli idareler yönetimi anlay›fl›n›n ve gelene¤inin oluflumunda ve
yerleflmesinde önemli dönemler ve köfle tafllar› vard›r. Bunlardan en önemlisi 1930 tarih
ve 1580 say›l› Belediye Kanunudur. Ayr›ca 1984'ten beri de Türkiye'de belediye yönetimi
aç›s›ndan ikili bir yap› ortaya ç›km›flt›r. Say›lar› bugün 16 olan Büyükflehir (anakent)
belediyeleri 3030 say›l› kanunla ilk defa düzenlenmifltir. 13 Temmuz 2005 tarihli resmi
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5393 say›l› Belediye Kanunu Belediye ve
Büyükflehir belediyesi kanunu da de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Ancak mahalli idareleri sadece
belediyelerden ibaret göremeyiz. Günümüzde Anayasal bir mahalli idare birimi olan ‹l
Özel ‹dareleri ilk defa 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile teflekkül ettirilmifl ve 1921
Teflkilat-› Esasiye Kanunu ile genifl yetkilerle donat›lm›flt›r. En son 4 Mart 2005 tarihli
Resmi Gazete yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5302 say›l› ‹l Özel ‹dare Kanunu demokratik
ve kat›l›mc› özellikleri ile dikkat çekmektedir. Ülkemizdeki bir di¤er mahalli idare birimi
olarak köyleri de sayabiliriz. Köy idaresi ilk defa 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile
düzenlenmifltir. Cumhuriyet döneminde köyle ilgili düzenleme 1924 tarih ve 442 say›l›
kanun ile yönetim mevzuat›m›za dahil olmufltur.

Mahalli idareler ile ilgili anayasal düzenlemelere bakt›¤›m›zda, 1961 Anayasas›nda 112,
115 ve 116. maddeleri, 1982 Anayasas›nda ise 127. madde mahalli idarelerle ilgili
düzenlemeleri içermektedir. Anayasada bir mahalli idare birimi olarak net bir biçimde
adland›r›lmamakla beraber, büyük yerleflim yerlerine iliflkin  olarak  Anayasan›n "... kanun,
büyük yerleflim merkezleri için özel yönetim biçimi getirebilir..." hükmüne istinaden 1984
y›l›nda Büyükflehir Belediye sistemine geçilmifltir.
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Belediyelerle ilgili olarak temel mevzuat ve yap›lanmas›yla ilgili k›saca flunlar› tekrar
hat›rlatabiliriz: Türkiye'de belediye yönetimi ikili bir yap›dad›r. Biri 5393 say›l› kanuna tabi
belediyeler, di¤eri de 5216 say›l› kanuna tabi Büyükflehir belediyeleridir. Ancak her iki
belediye tipinde de belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baflkan› olmak
üzere üç adet organ bulunmaktad›r. Belediye meclisi belediyenin karar organ›, belediye
encümeni ve belediye baflkan› ise yürütme organ›d›r (Ulusoy, Akdemir, 2007: 54-55).
Cumhuriyetin kuruldu¤u y›llarda 441 olan belediye say›s› günümüzde 3225 civar›na
ulaflm›flt›r.

1. Mahalli ‹darelerin Türleri

Genel amaçl› mahalli idareler: Yerel bir toplulu¤un mahalli ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla
görevlidirler. Türk, Frans›z, ‹spanyol, Rus belediyeleri bunlara örnek teflkil eder.

Özel amaçl› mahalli idareler: E¤itim, sa¤l›k gibi sadece belirli kamu hizmetlerinin
yerinden görülmesiyle görevli birimlerdir. ABD'deki Okul Kurullar› bunlara örnek
gösterilebilir.

Temsil ilkesine dayal› mahalli idareler: Bu tür yöntemlerin temel özelli¤i karar
organlar›n›n seçimle oluflmas›d›r. En yayg›n örnekleri belediyelerdir. Genelde iki veya
üç düzeyde kurulurlar. Basamaklar›n say›s›, ülkenin nüfusu, büyüklü¤ü, mahalli idarelerin
say›s› gibi faktörlere göre belirlenir.

Temsil ilkesine dayanmayan mahalli idareler: Az say›dad›rlar. Organlar› atamayla
oluflur. Daha çok iç güvenlik ve posta hizmetlerinin görülmesi için kurulmufllard›r (Tortop,
Aykaç vd., 2006: 19).

2. Mahalli ‹darelerin Dayand›¤› ‹lkeler

Özgürlük: Mahalli idarelerin özgürlü¤ü, bu birimleri oluflturan bireylerin toplam özgürlü¤ü
de¤ildir. Özgürlükten kastedilen, yerel özerklik anlay›fl› ve devletin mahalli idarelerin
ifllerine kar›flmas›n›n önlenmesidir.

Kat›l›m: Bu de¤erin önemi, mahalli idarelerin, bundan hareketle toplumun bireye üstün
oldu¤u anlay›fl›na dayanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Mahalli idareler, belli kamu
hizmetlerini, en düflük, yeterli bir düzeyde halka sunan bir kurum olarak görülür. Halk›n
yönetime gerçekten kat›labildi¤i en demokratik birim, mahalli idarelerdir (Kelefl, 1992:
37). 21. yüzy›l›n temel kavramlar› aras›nda gösterilen yönetiflim kavram›n›n temel
unsurlar›ndan bir tanesi de kat›l›md›r.

Etkinlik: Mahalli idareler baz› kamu hizmetlerini halka etkin bir biçimde sunarlar. Kamu
hizmetlerinin sa¤lanmas› yan›nda, bu hizmetlerin kaliteli bir flekilde yerine getirilmesi,
sürekli olarak mahalli idarelerden beklenmifltir (Tortop, Aykaç vd., 2006: 21).
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3. Mahalli ‹dare Birimleri

1982 Anayasas›n›n 127. maddesinde, mahalli idareler, görev ve yetkileri kanunla
düzenlenmek üzere, flu flekilde tan›mlanm›flt›r: "mahalli idareler, il, belediye veya köy
halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulufl esaslar› kanunla belirtilen
ve karar organlar›, gene kanunda gösterilen, seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan
kamu tüzel kiflileridir." Buna göre mahalli idarelerin özelliklerini flu flekilde sayabiliriz
(Ulusoy 53-54):

• ‹l, belediye ve köy halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan
kamu tüzel kiflileridir,

• Yerinden yönetim ilkesine dayanan özerk kurulufllard›r,

• Karar organlar›, befl y›lda bir yap›lan seçimle iflbafl›na gelir.

• Seçilmifl organlar›n›n organl›k s›fat›n› kazanmalar›na iliflkin itirazlar›n çözümü ve
kaybetmeleri konusundaki denetim yarg› yolu ile olur. Ancak görevleri ile ilgili bir suç
sebebiyle hakk›nda soruflturma veya kovuflturma aç›lan mahalli idare organlar› veya
bu organlar›n üyelerini, ‹çiflleri Bakan›, geçici olarak kesin hükme kadar görevlerinden
uzaklaflt›rabilir.

• Görevleri, yetkileri, merkezî idare ile karfl›l›kl› ba¤ ve iliflkileri kanunla düzenlenir.

• Merkezî idare, mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine
uygun flekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›, toplum yarar›n›n
korunmas› ve mahalli ihtiyaçlar›n gere¤i gibi karfl›lanmas› amac›yla, kanunda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde denetim yetkisine sahiptir.

• Mahalli idarelere görevleriyle orant›l› gelirler sa¤lan›r.

• Belirli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi amac›yla, Bakanlar Kurulunun da izniyle,
birlik kurabilirler.

• Büyük yerleflim merkezleri için yasa ile özel yönetim biçimleri gelifltirilebilir.

Afla¤›da mahalli idarelerden sadece köylere ve il genel meclisine de¤inilecektir. Zira
daha önce belediyeler le i lg i l i  olarak yeterince aç›klama yap› lm›flt ›r .

3.1. Köyler

Geleneksel yerleflim yerleri olarak köyün tarihi insanl›k tarihi kadar eskidir. Köy, insanlar›n
birlikte yaflad›¤› en küçük yerleflim birimidir. Ülkemizde de kuruluflu çok eski zamanlara
kadar gitmesine ra¤men bir yerinden yönetim birimi ve tüzel kiflilik kazanabilmesi
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Ülkemizde 1924 tarih ve 442 say›l› Köy Kanunu ile köy muhtarl›klar›na tüzel kiflilik verilmifl
ve bu yerleflim birimlerinin tüm düzenlemeleri bu yasayla yap›lm›flt›r. Köylerin kurulmas›,
il idare kurulu, il genel meclisi ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n mütalaas› ile ‹çiflleri Bakan›n›n
karar›yla kurulur. ‹simlerin de¤ifltirilmesi, ba¤l› oldu¤u yerleflim merkezinin de¤ifltirilmesi
yine ayn› süreç izlenerek yap›l›r. Nüfusu 150'den az olan birden fazla yerleflim biriminin
birlefltirilerek yeni bir köy oluflturulmas› her bir yerdeki seçmenlerin yar›s›n›n istemesine
ba¤l›d›r.

Köy Kanunun 2. maddesinde köy, flu flekilde tan›mlanm›flt›r: "Cami, mektep, otlak, yaylak,
baltal›k gibi ortak mallar› bulunan ve toplu veya da¤›n›k evlerde oturan insanlar ba¤,
bahçe ve tarlalar›yla birlikte bir köy teflkil ederler."

Köy Kanununa göre köy yönetimine verilen görevleri zorunlu ve iste¤e ba¤l› olmak üzere
iki farkl› s›n›fland›rmada inceleyebiliriz. Zorunlu ifller 13. maddesinde otuz yedi madde
halinde say›lm›flt›r. ‹ste¤e ba¤l› ifller ise 14. maddede otuz bir madde halinde say›lm›flt›r.
Burada önemli olan Kanunun 12. maddesinde belirtilen; "Köylü, zorunlu iflleri görmezse
ceza görür. ‹ste¤e ba¤l› ifllerde ceza yoktur." ifadesidir (Tortop vd., 2006: 108-110).

Kaynak: TÜ‹K

1927

1935

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

Y›l Köy Say›s›

39.901

34.067

33.134

33.305

34.548

35.110

35.268

35.532

37.371

34.442

Köy Nüfusu
(Bin Kifli)

10.342

12.355

13.475

15.703

18.895

21.914

25.092

23.147

23.736

20.838

75,8

76,5

75,6

75,0

68,1

61,5

56,1

41,0

35,0

29,5

Türkiye Nüfusu
(Bin Kifli)

Genel Nüfusa
Oran› (%)

13.648

16.158

17.821

20.947

27.755

35.605

44.737

56.473

67.845

70.586

nispeten yak›n zamanlarda olmufltur (Ulusoy ve Tekdemir, 2007: 287). Bununla beraber
günümüze de¤in çeflitli sebeplerle köylerin insan hayat›ndaki önemi veya daha do¤rusu
genel nüfusa oran› giderek azalmaktad›r.

Türkiye'de Y›llara Göre Köy Nüfusu ve Genel Nüfustaki Oran› (%)
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6.1.1. Köy Organlar›

Köy derne¤i, köy ihtiyar meclisi ve köy muhtar›ndan oluflmaktad›r.

6.1.1.1. Köy Derne¤i

Muhtar ve ihtiyar heyeti köy yarar›na olan kurulufllard›r. Köy derne¤i bugünkü durumu
ile ifllemez bir kurulufltur. Köy derne¤i köy seçmenlerinin toplam›ndan oluflur. Temel
görevi ihtiyar meclisini ve muhtar› seçmek ve köyün iste¤e ba¤l› ifllerini zorunlu hale
getirmektir.

6.1.1.2. Köy ‹htiyar Meclisi

Köy ihtiyar meclisinin üyeleri köylü seçmenler taraf›ndan ço¤unluk usulüne göre seçilir.
Kanunun 44. maddesinde do¤al üyeler olarak ö¤retmen ve köy imam› say›s› köyün
nüfusuna göre de¤iflir. Nüfusu 1000'den az olan köylerde 8 ve 1001 ve 2000 olan
köylerde 10 üye, 2000'den fazla olan köylerde 12 üye seçilir. Bunlardan en çok oy alan
ilk yar›s› as›l, kalan› yedek üyedir (2972 say›l› Kanun md. 30).

‹htiyar meclisine seçilmek için 25 yafl›n› bitirmifl olmak ve en az alt› ayd›r orada oturuyor
olmak gerekmektedir. Köy ihtiyar meclislerinde siyasi partiler aday gösterememektedir.
‹htiyar meclisinin bafl› muhtard›r. Köy ihtiyar meclisi için en az 8 üye seçilir, bunlardan
4'ü as›l 4'ü yedektir.

6.1.1.3. Köy Muhtar›

Köy muhtarlar›, seçilme niteliklerini haiz köy halk› aras›ndan ve köylü seçmenler taraf›ndan
ço¤unluk esas›na göre seçilir. Siyasi partiler köy muhtarl›klar›na aday gösteremezler.
2 Mart 1984 tarihli ve 2986 say›l› Kanuna göre 6 aydan beri oturmak, seçilmeye engel
hali bulunmamak ve okur-yazar olmas› kofluluyla muhtar ve üye seçilebilir. Muhtar
seçilme yafl› 25'tir.

Köy muhtarlar›n›n devlete ait yani merkezi idarenin bir organ› olarak görevleri vard›r. Bu
görevler Köy Kanunun 36. maddesinde say›lm›flt›r. Bundan baflka köy muhtar›na 20'den
fazla alanda görev veren 100'den fazla kanun ile bir miktar tüzük ve yönetmelik tespit
edilmifltir. Köy muhtar›n›n Köy Kanununun 37. maddesinde belirtilen köye ait görevleri
de vard›r.

Köy muhtar› ifl yükü bak›m›ndan çok yo¤un biridir. Köye gelen resmi görevliler ilk defa
muhtar› arar ve onunla muhatap olurlar. Bugünkü haliyle köy muhtarlar›na devlet taraf›ndan
sembolik bir ayl›k ödenmektedir. Muhtar köyün yürütme organ›d›r. Muhtar bir yandan
köyün en büyük temsilcisidir, di¤er yandan da devletin köyde bir temsilcisi, bir memurdur.
Bu bak›mdan muhtar köyde hem devlet ifllerini görür ve hem de köy ifllerini görür (Köy
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K. Md. 35). Köyün temsilcisi olarak mahalli ç›karlar› savunur, ihtiyar meclisinin kararlar›n›
uygular.

Muhtar üzerinde merkezi idarenin idari vesayet hakk› vard›r. Köy Kanununun 286 say›l›
Kanunla de¤iflen 41. maddesine göre il merkezine ba¤l› köylerde vali, ilçe merkezlerinde
kaymakamlar köy muhtar›n›n ifllerini ve kanunla kendilerine verilen görevleri yapmad›¤›n›
görürlerse muhtara yaz›l› ihtarda bulunurlar. Bu uyar›ya ra¤men ifllerini yapmayan köy
muhtar› illerde il idare kurulu, ilçelerde ilçe idare kurulu karar›yla görevden uzaklaflt›r›labilir.
Bu flekilde görevden uzaklaflt›r›lan köy muhtar› ve ihtiyar meclisi tekrar ayn› göreve
seçilemezler. Köy muhtar› göreviyle ilgili TCK kapsam›na giren bir suç ifllerse devlet
memurlar›n›n tabi oldu¤u yarg›lama usulüne göre yarg›lan›r (Tortop, Aykaç vd., 2006:
114-116).

3.2. ‹l Özel ‹daresi

‹l Özel ‹daresinin Tarihsel Geliflimi

‹l özel idareleri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Frans›z idare sisteminden esinlenildi¤i
biçimiyle 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesiyle kurulmufltur. Bu nizamname ile Osmanl›
idare sistemi daha küçük birimlere ayr›lm›flt›r. Yap›lan bu düzenlemeyle eyalet sistemi
kald›r›lm›fl yerine vilayet düzeni benimsenmifl, vilayetler için biri genel di¤eri mahalli
olmak üzere iki yönetim biçimi kabul edilmifltir.

‹lk olarak Tuna Vilayetinde uygulanan bu nizamname daha sonra Erzurum, Halep, Selanik,
Bosna ve Trablusgarp gibi vilayetlerde de uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu kanundan alt›
y›l sonra haz›rlanan ‹darey-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, önceki kanunun eksikliklerini
gidermek ve uygulamadaki sorunlar› ortadan kald›rmak amac›yla ç›kar›lm›flt›r. 1870'te
ç›kar›lan ‹darey-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi önceki baz› düzenlemeleri ortadan
kald›rm›fl ve yerine yeni hükümler getirmifltir.

1864 ve 1870 düzenlemelerinin Avrupal› devletlerin bask›lar› sonucunda ç›kar›ld›¤› ileri
sürülmekle birlikte haddizat›nda devletin içine girdi¤i flartlar›n da bu düzenlemeleri zorunlu
k›ld›¤› da ayr›ca görülmektedir. Osmanl› Devleti, Avrupa'da yaflanan geliflmeler ve
imparatorlu¤un içine girdi¤i flartlar nedeniyle bir k›s›m mahalli meclisler açm›fl olmas›na
ra¤men eskiye nazaran daha merkeziyetçi bir yap›ya kavufltu¤u görülmektedir.

‹l özel idareleri ile ilgili temel hükümler 1913 tarihli ‹dare-i Umumiye-i Vilayet Kanununda
(‹llerin Genel Yönetimi) bulunmaktad›r. Bu kanun hem il genel yönetimi ve ayn› zamanda
il özel yönetimi ile ilgili hükümler içermekte idi. Ad› geçen yasa il özel idareleriyle ilgili
daha sonra yap›lan kimi de¤iflikliklere ra¤men temel metin olma özelli¤ini muhafaza
etmektedir (Tortop, Aykaç vd., 2006: 128).
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1913 tarihli idare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu yerini 1929 y›l›nda 1426 say›l› kanuna
b›rakm›flt›r. 1929 düzenlemeleriyle il genel yönetimi ile ilgili yeni düzenleme yap›lm›fl
ve 1913 tarihli Kanunun genel yönetimle ilgili hükümleri iptal edilmifltir. Özel yönetimle
ilgili hükümleri ise yürürlükte kalm›flt›r. Bu hükümler de 16 May›s 1987 günü Resmi
Gazetede yay›mlanan 3360 say›l› Kanunla büyük ölçüde de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. ‹l Özel
idareleri konusunda yap›lan en son de¤ifliklik 2005 y›l›d›r. 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi
Kanunu 22 fiubat 2005 tarihinde TBMM'de görüflülmüfl ve 4 Mart 2005 tarihli resmi
gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Ayr›ca Belediye Kanununda yap›lan birtak›m
de¤ifliklikler de ‹l Özel ‹daresi Kanununda bir k›s›m de¤iflikliklere neden olmufltur. 1913
tarihli temel yasa günümüze de¤in görevler, gelirler, bütçe konular› gibi türlü konularda
kimi de¤iflikliklere u¤rasa da 2005 y›l›na kadar mezkûr yasan›n çat›s› devam etmifltir.
2005 y›l›ndaki 5302 say›l› kanunla mevzuatta köklü de¤ifliklikler yap›lm›flt›r (Kelefl, 2006:
147).

Anayasan›n 127. maddesinde "mahalli idareler il, belediye ve köy halk›n›n mahalli müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar organlar›, kanunda
gösterilen seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileri" olarak
tan›mlanmaktad›r. Baflka bir ifade ile ‹l Özel ‹daresi, ilin ve il halk›n›n mahalli müflterek
nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan
seçilerek oluflturulan; idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflili¤ini ifade eder (Tortop,
Aykaç vd., 2006: 129).

‹l Özel ‹dareleri Temel Kanunlar›:

• 1864 Tarihli Vilayet Nizamnamesi

• 1870 Tarihli ‹darey-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi

• 1913 Tarihli ‹darey-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati

• 1929 Tarihli ve 1426 Say›l› Vilayet ‹daresi Kanunu

• 1949 Tarihli ve 5442 Say›l› ‹l ‹daresi Kanunu

• 1987 Tarihli ve 3360 Say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu

• 2005 Tarihli ve 5302 Say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu

‹l Özel ‹darelerinin Kuruluflu:

‹l yönetimiyle birlikte yasa ile kurulurlar. ‹llerin büyüklükleri bak›m›ndan ise önemli
farkl›l›klar vard›r. Kanunla il ve özel idaresi kurulabilse de baz› anayasal s›n›rlamalar vard›r.
Anayasan›n 126. maddesine göre; co¤rafi durum, ekonomik flartlar ve kamu hizmetlerini
göz önünde tutularak il kurulabilir ve mevcut bir il kald›r›labilir. Ancak buna ra¤men
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hukukî, idarî ve teknik gereklerin d›fl›na tafl›l›p siyasî gerekçelerle de illerin kurulup
kald›r›ld›¤› ülkemizde vakidir (Ulusoy ve Tekdemir, 2006: 158).

‹l Özel ‹daresinin Görevleri

Kanunla baflka kurum ve kurulufllara verilmeye mahalli müflterek nitelikteki görevleri
yapmak, kararlar› almak, uygulamak ve denetlemekle görevli bulunan ‹l Özel ‹darelerinin
görevleri 5302 say›l› kanunu 6. maddesinde say›lm›fl ve önceki kanunlara göre bir çok
yeni görevler ihdas edilmifltir.

‹l özel idarelerinin il s›n›rlar› içerisinde yerine getirmesi gereken görevleri:

• Sa¤l›k,

• Tar›m,

• Sanayi ve ticaret,

• ‹lin çevre düzeni plan›,

• Bay›nd›rl›k ve iskan,

• Topra¤›n korunmas›,

• Erozyonun önlenmesi,

• Sosyal hizmet ve yard›mlar,

• Yoksullara mikro kredi verilmesi,

• Çocuk yuvalar› ve yerlefltirme yurtlar›,

• ‹lk ve orta ö¤retim kurumlar›na arsa temini, binalar›n yap›m›, bak›m› ve onar›m›n›n
sa¤lanmas›.

‹l özel idarelerinin belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki görevleri:

• ‹mar,

• Yol, su, kanalizasyon,

• Kat› at›k,

• Çevre,

• Acil yard›m ve kurtarma,
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• Kültür,

• Turizm,

• Gençlik ve spor,

• Orman köylerinin desteklenmesi,

• A¤açland›rma park ve bahçe tesisine iliflkin hizmetleri belediye s›n›rlar› d›fl›nda yapmak.

‹l özel idareleri, yukar›da say›lan görevleri, imkânlar› ve tespit edece¤i öncelik s›ras›na
göre yürütür.

‹l Özel ‹daresinin Yetkileri ve ‹mtiyazlar›:

‹l özel idareleri kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için 5302 say›l› kanunun
7. maddesinde say›lan bir k›s›m yetki ve imtiyazlar› flunlard›r:

• Kanunla verilen görev ve yetkileri yerine getirebilmek için her türlü etkinli¤i yapmak,
gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri için kanunla belirtilen izin ve ruhsat vermek ve
denetlemek,

• Yönetmelik ç›karmak, emir vermek, yasak koymak, ceza vermek ve bunlar› uygulamak,

• Tafl›n›r ve tafl›nmaz mal almak ve satmak, kiralamak ya da kiraya vermek, takas etmek,

• Borç almak ve ba¤›fl kabul etmek,

• ‹l özel idaresine ait vergi, resim ve harçlar› tarh ve tahakkuk ettirerek toplamak,

• Belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki gayr› s›hhi kurumlar ile umuma aç›k dinlenme ve e¤lenme
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek,

• 25 milyar› (25.000YTL) geçmeyen dava konusu uyuflmazl›klar›n anlaflma yoluyla
sonuçlanmas›na karar vermek

‹l Özel ‹daresinin Gelirleri:

5302 Say›l› Kanunun 42. maddesine göre il özel idaresinin gelirleri flu flekilde say›lm›flt›r:

• Kanunlarla gösterilen, vergi, resim, harç ve kat›lma paylar›,

• Genel bütçe vergi gelirlerinden ayr›lan paylar,

• Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden yap›lacak ödemeler,
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• Her çeflit teflebbüs ve faaliyetler karfl›l›¤›nda sa¤lanacak gelirler,

• Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n kira, sat›fl ve baflka biçimde de¤erlendirilmesinden do¤acak
gelirler,

• Para cezalar› ve harçlar,

• Faiz ve di¤er gelirler,

• Hizmet karfl›l›¤› al›nacak ücretler,

• Ba¤›fllar,

• Di¤er gelirler

‹l Özel ‹daresinin Giderleri:

5302 Say›l› Kanunun 43. maddesine göre il özel idaresinin giderleri flu flekilde belirtilmifltir:

• Binalar›n yap›m, bak›m, onar›m giderleri,

• Personele ve seçilmifl organlar›n üyelerine yap›lacak maafl, ücret, ödenek, huzur hakk›
ve yolluk gibi ödemeler,

• Alt yap›, yap›m-bak›m-onar›m giderleri,

• Vergi, resim, harç gibi gelirlerinin takibi için yap›lmas› gereken giderler,

• Hizmete iliflkin e¤itim harcamalar› ve di¤er giderler,

• ‹l genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere ve köy birliklerine
yap›lacak yard›mlar,

• ‹l özel idaresinin kurulufluna kat›ld›¤› flirket, kurulufl ve birliklerle ilgili ödenecek
ortakl›k paylar›,

• Faiz, sigorta ve borçlanmaya ait giderler,

• Yoksul, kimsesiz ve öksüzlere yap›lacak sosyal hizmet ve yard›mlar,

• Yurtiçi ve yurtd›fl› kamu ve özel kesim sivil toplum örgütleriyle birlikte yap›lan ortak
 hizmetler ve di¤er proje giderleri,

• Kamuoyu yoklamas› ve araflt›rmas› giderleri,

• Do¤al afet giderleri,

• Kanunla verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lan di¤er giderler.
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‹l Özel ‹daresi Bütçesi:

‹l özel idaresinin bütçesi ve nas›l haz›rlanaca¤› ile ilgili aç›klamalar ilgili kanunun 44.
maddesinde aç›klanm›flt›r. ‹l özel idaresi bütçeleri ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan onaylan›r.
‹l genel meclisinde görüflülerek kabul edilen bütçe, o y›l›n program› da eklenerek
toplant›n›n sona ermesinden itibaren 15 gün içinde ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilir. ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n onay süresi 30 gündür. Bu süre içinde onaylanmazsa kendili¤inden onaylanm›fl
say›l›r.

Vali taraf›ndan haz›rlanan bütçe tasar›s› Eylül ay› bafl›nda il encümenine sunulur. Encümen
bütçeyi inceledikten sonra görüflüyle beraber Kas›m ay›n›n birinci gününden önce il
genel meclisine sunar (5302 Say›l› Kanun, madde 45/1).

‹l genel meclisi bütçe tasar›s›n› y›lbafl›ndan önce aynen veya de¤ifltirerek kabul etmektedir.
Ancak meclis bütçe denkli¤ini bozacak biçimde gider artt›r›c› ve gelir azalt›c› de¤ifliklikler
yapamamaktad›r (5302 Say›l› Kanun, madde 45/2).

‹l özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi
harcama yetkilisidir. ‹lçelerde bu yetki kaymakam taraf›ndan kullan›l›r (5302 Say›l› Kanun,
madde 46/1).

‹lçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi malî kontrol yetkilisi taraf›ndan vize
edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanmas› s›ras›nda ayr›ca harcama öncesi kontrol
ifllemi yap›lmamaktad›r (5302, madde 46/2).

Her y›l›n bütçesinin kesin hesab›, vali taraf›ndan hesap döneminin bitiminden sonra
gelen Mart ay› içinde encümene sunulmaktad›r. Kesin hesap il genel meclisinin May›s
ay› toplant›s›nda görüflülerek karara ba¤lan›r. Kesin hesab›n görüflülmesi ve
kesinleflmesinde, bütçeye iliflkin hükümler uygulan›r (5302 Say›l› Kanunun 47. maddesi).

‹l özel idaresi kanununun 48. maddesine göre, ‹l özel idaresi bütçesi ile muhasebe
ifllemlerine iliflkin esas ve usuller Maliye Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Herhangi bir nedenle yeni y›l bütçesi kesinleflmemifl ise yeni bütçenin kesinleflmesine
kadar geçen y›l bütçesi uygulan›r. Bütçenin kabulüne kadar yap›lan ifllemler yeni y›l
bütçesine göre yap›lm›fl say›l›r (5302 Say›l› Kanun, madde 49).

‹l Özel ‹daresinin Organlar›

Yerel yönetimlerdeki temel örgütlenme birimleri baflkan, meclis ve encümen fleklindedir.
Buna göre il özel idarelerinde de vali, il genel meclisi ve il daimi encümeni bafll›klar›nda
toplanabilecek organlar vard›r.
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‹l Genel Meclisi

2972 Say›l› Mahalli ‹dareler ‹le Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda
Kanunda da belirtildi¤i üzere, il özel idarelerinin karar organ› olan il genel meclisi, ilçeler
ad›na seçilen üyelerden teflekkül etmektedir. Buna göre her ilçe bir seçim çevresidir.
Seçimler serbest, eflit, gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k say›m ve döküm esaslar›
çerçevesinde yarg› yönetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. ‹l genel meclisi üyelikleri yap›lan
seçimlerde, onda birlik baraj uygulamal› nispi temsil sistemi uygulanmaktad›r (2972 Say›l›
Kanun, madde 2).

Her seçim çevresinde, seçilecek üye say›s› afla¤›daki usule göre hesaplan›r.

a) ‹l genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus say›m› sonuçlar›na göre:

•Nüfusu 25 000'e kadar olan ilçelerde: 2

•Nüfusu 25 001'den 50 000'e kadar olan ilçelerde: 3

•Nüfusu 50 001'den 75 000'e kadar olan ilçelerde: 4

•Nüfusu 75 001'den 100 000'e kadar olan ilçelerde: 5

As›l üyelik ve ayn› miktarda yedek üyelik hesaplan›r.

Nüfusu 100 000'den yukar› olan ilçelerde fazla her 100 000 nüfus için bir as›l, bir yedek
üye ilave olunur. Nüfusun 100 000'e bölünmesi hesab›nda art›k say› 50 000'den az
olursa hesaba kat›lmaz, 50 000 (dahil)'den fazla olursa art›k say›ya da bir as›l, bir yedek
üyelik hesap edilir.

b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus say›m› sonuçlar›na göre:

• Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde: 9

• Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde: 11

• Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde: 15

• Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde: 25

• Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde: 31

• Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde: 37

• Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde: 45

• Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde: 55

As›l ve ayn› say›da yedek üyelik hesaplan›r.
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‹l Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

‹l genel meclisinin görev ve yetkileri 5302 Say›l› Kanunun 10. maddesinde flu flekilde
say›lm›flt›r:

a) Stratejik plân ile yat›r›m ve çal›flma programlar›n›, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüflmek ve karara ba¤lamak.

b) Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile
fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

c) Belediye s›n›rlar› il s›n›r› olan Büyükflehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni plân› ile
belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki alanlar›n imar plânlar›n› görüflmek ve karara ba¤lamak.1

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi iflletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl›klar kurulmas›na veya bu
ortakl›klardan ayr›lmaya, sermaye art›fl›na ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› kurulmas›na
karar vermek.

f) Tafl›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis fleklinin
de¤ifltirilmesine veya tahsisli bir tafl›nmaz›n akar haline getirilmesine izin; üç y›ldan
fazla kiralanmas›na ve süresi yirmi befl y›l› geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl›
aynî hak tesisine karar vermek.

g) fiartl› ba¤›fllar› kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harç d›fl›nda kalan miktar› befl milyardan yirmi befl milyar Türk Liras›na
kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklar›n›n anlaflma ile tasfiyesine karar vermek.2

i) ‹l özel idaresi ad›na imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yat›r›mlar›n›n yap-ifllet veya
yap-ifllet-devret modeli ile yap›lmas›na, il özel idaresine ait flirket, iflletme ve ifltiraklerin
özellefltirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.

k) ‹l özel idaresi taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve ba¤l› kurulufllar›n›n kadrolar›n›n ihdas,
iptal ve de¤ifltirilmesine karar vermek.

m) Yurt içindeki ve yurt d›fl›ndaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karfl›l›kl›
iflbirli¤i yap›lmas›na karar vermek.

 1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 say›l› Kanunun 26 nc› maddesiyle bu bentte yer alan "‹l Çevre Düzeni Plan›"
ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye s›n›rlar› il s›n›r› olan Büyükflehir Belediyeleri hariç" ibaresi
eklenmifl ve metne ifllenmifltir.

 2) Bu bent, Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 say›l› Karar›yla iptal edilmifl
olup, Karar›n Resmi Gazete’de yay›mland›¤› 29/12/2007 tarihinden bafllayarak bir y›l sonra yürürlü¤e
girece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
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n) Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmufl birliklere kat›lmaya veya ayr›lmaya
karar vermek.

o) ‹l özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler d›fl›nda kalan ve ilgililerin iste¤ine
ba¤l› hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

5302 Say›l› Kanun ile meclis seçti¤i, "meclis baflkan›" gibi yeni bir uygulama bafllatm›flsa
da meclis baflkan› ayr› bir organ olarak kanunda yer almam›flt›r. Meclis baflkan›n›n karar
organ› olan meclisin çal›flmalar›n›n yürütülmesinde aktif rolünün d›fl›nda il özel idaresinin
yürütme organ› gibi görevlendirilmedi¤i, buna karfl›l›k il özel idaresi tüzel kiflili¤inin bafl›
olmas›, encümen baflkanl›¤›n› yapmas› gibi hükümlerden hareketle valinin tek yürütme
organ› oldu¤u net bir flekilde görülmektedir. K›sacas› meclis baflkan› meclisin çal›flmalar›n›n
kolaylaflt›r›c›s›d›r. ‹l genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir ayl›k tatil hariç her
ay›n ilk haftas› meclisçe belirlenen günde mutat toplant› yerinde toplan›r. Kas›m ay›
toplant›s› dönem bafl› toplant›s›d›r (5302 Say›l› Kanun, madde 12/1) ve y›lda 11 ay toplanan
meclisler gerçek temsile yak›n ve önemli birer ad›md›rlar (Toprak, 2006: 40-41).

‹l Daimi Encümeni

‹l daimi encümeni seçilmifl ve atanm›fl üyelerden oluflur (5302 Say›l› Kanun, madde 25).
‹l encümeni valinin baflkanl›¤›nda, il genel meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›nda bir
y›l için gizli oyla seçece¤i befl üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin
her y›l birim amirleri aras›ndan seçece¤i befl üyeden oluflmaktad›r. Encümen toplant›lar›na
gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali taraf›ndan oy hakk› olmaks›z›n
görüflleri al›nmak üzere ça¤r›labilmektedir.Valinin kat›lmad›¤› encümen toplant›s›na genel
sekreter baflkanl›k etmektedir.

‹l daimi encümeninin görev ve yetkileri 5302 Say›l› Kanunun 26. maddesinde flu flekilde
say›lm›flt›r:

a) Stratejik plân ve y›ll›k çal›flma program› ile bütçe ve kesin hesab› inceleyip il genel
meclisine görüfl bildirmek.

b) Y›ll›k çal›flma program›na al›nan ifllerle ilgili kamulaflt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen gider ler  ödene¤inin harcama yer ler in i  bel i r lemek.

d) Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan ve miktar› befl milyar Türk Liras›na kadar olan
ihtilaflar›n sulhen halline karar vermek.

g) Tafl›nmaz mal sat›m›na, trampa  edilmesine ve tahsisine iliflkin kararlar› uygulamak,
süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.
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h) Belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki umuma aç›k yerlerin aç›l›fl ve kapan›fl saatlerini belirlemek.

i) Vali taraf›ndan havale edilen konularda görüfl bildirmek.

j) Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.

Encümen haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplan›r
(5302 Say›l› Kanun, madde 27/1).  Baflkan acil durumlarda encümeni toplant›ya ça¤›rabilir.

Vali

Vali, ilde genel yönetimin bafl›, dolay›s›yla merkezi yönetim ile il özel idaresinin bafl› ve
tüzel kiflili¤in temsilcisidir (5302  Say›l› Kanun, madde 29). Vali merkezi yönetim taraf›ndan
atanmaktad›r. Di¤er iki organ› oluflturan il genel meclisi ile il daimi encümeni ise karar
ve dan›flma organlar›d›r.

5302 Say›l› Kanunun 30. maddesine göre valinin görev ve yetkileri flunlard›r:

a) ‹l özel idaresi teflkilât›n›n en üst amiri olarak il özel idaresi teflkilât›n› sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

b) ‹l özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluflturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini haz›rlamak ve uygulamak, izlemek ve
de¤erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar› meclise sunmak.

c) ‹l özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac› veya daval› olarak da yarg›
yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) ‹l encümenine baflkanl›k etmek.

e) ‹l özel idaresinin tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n› idare etmek.

f) ‹l özel idaresinin gelir ve alacaklar›n› takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organlar›n karar›n› almak flart›yla sözleflme yapmak.

h) ‹l genel meclisi ve encümen kararlar›n› uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d›fl›nda kalan aktarmalar›
yapmak.

j) ‹l özel idaresi personelini atamak.

k) ‹l özel idaresi, ba¤l› kurulufllar›n› ve iflletmelerini denetlemek.

l) fiarts›z ba¤›fllar› kabul etmek.



m) ‹l halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i kullanmak.

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni karar›n›
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

‹l özel idaresi personeli, vali taraf›ndan atan›r ve ilk toplant›da il genel meclisinin bilgisine
sunulur (5302  Say›l› Kanun, madde 36/2).

Valinin yetkileri ve etkinli¤i azalm›fl görülse de etkin bir flekilde devam etmektedir.
Hâlihaz›rda 5302 say›l› kanunla valinin il genel meclisi baflkanl›¤› sona ermifl olsa da il
encümeni baflkanl›¤› vali taraf›ndan yürütülmektedir. Ayr›ca valinin önerdi¤i hususlar il
genel meclisi gündemine al›nmakta ve valiye gönderilmeyen meclis kararlar› yürürlü¤e
girmemektedir. Hizmetlerin il baz›nda koordinasyonundan merkezi idareye karfl› vali
sorumludur ve il özel idare hizmetleri aksarsa bunlar›n idaresini merkezi idare ad›na vali
üstlenmektedir. Yeni düzenlemeyle il özel idarelerinin özerkli¤i konusunda önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. Ama bununla beraber valilerin il özel idareleri üzerindeki vesayet denetimi
önemli ölçüde devam etmektedir (Ulusoy ve Tekdemir, 2007: 168).
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4.1. BELED‹YELERDE MAL‹ YÖNET‹M

Belediyelerin mali yönetimi bafll›¤› alt›nda incelenecek konular belediye gelir ve giderleridir.
Ancak yerel yönetim maliyesi ve bu ana bafll›k alt›nda da belediye mali yönetimi devlet
maliyesinden farkl› olarak giderlerden önce gelirlerin belirlenmesi ilkesine dayan›r. Devlet
maliyesinde devlet, yerine getirilmesinden vazgeçilemeyecek hizmetlerin görülmesi ile
yükümlü say›l›r. Bu nedenle bütçe içerisinde giderler gelirlerden önce gelir. Buna karfl›n
yerel nitelikli hizmetler ilgili yerel birimin sahip oldu¤u kaynaklara paralel olarak  hayata
geçirilebilece¤inden yerel yönetim maliyesinde gelirler önceliklidir.

Gelirler ve giderler üzerinden belediye mali sistemini incelemeye geçmeden önce
belediye mali yönetiminin oldukça kar›fl›k bir iliflkiler yuma¤› oldu¤unu belirtmekte fayda
vard›r. Kar›fl›kl›k ilk olarak uygulamada yeknesak bir yap›n›n olmamas› noktas›nda ortaya
ç›kmaktad›r. Bu sorunu en aç›k biçimde belediye organlar›n›n adland›r›lmas›nda görebiliriz.
Ülkemizde belediyelerin hesap ifllerini yürüten birimlerin isimleri birbirini tutmamaktad›r.
Ülkemizde yap›lan bir çal›flman›n anket sorular›ndan birincisi “belediyenizin hesap ifllerini
yürüten birimin ad› nedir” olarak sorulmufltur. Cevap fl›klar›nda ise flu seçenekler yer
almaktad›r.

• Hesap iflleri daire baflkanl›¤›

• ‹dari ve mali ifller daire baflkanl›¤›

• Hesap iflleri müdürlü¤ü

• Muhasiplik

• Di¤er

Bu seçenekler bize belediye mali yönetiminin farkl› adlarla ayn› ifli gören birimler taraf›ndan
yürütüldü¤ünü aç›k olarak göstermektedir. 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu’yla oluflturulan Strateji Daire Baflkanl›klar› ise sorunu çözmemifl aksine zincire
sadece yeni bir halka eklemifltir.

Ayr›ca klasik gelir gider mevzuat› yan›nda, çal›flanlara daha fazla ücret ödeyebilmek,
kamu ihale sistemi baflta olmak üzere mali mevzuat›n yükünden kurtulabilmek amac›yla
oluflturulan döner sermaye iflletmeleri, yard›m sand›klar›, fon ve vak›flar ile neredeyse
zaman içinde belediye büyüklü¤ünü bile aflar hale gelen flirketler mali yap›n›n foto¤raf›n›
net olarak görmemizi engelleyen bir faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Son olarak klasik iller bankas›ndan kredi kullanma seçene¤inin yan›nda zaman içinde
oluflan uluslararas› kurulufllara, bankalara borçlanma giriflimleri ile yat›r›mlarda leasing
factoring gibi uygulamalar›n varl›¤› belediye borçlanmalar› alan›nda mali yap›n›n bir baflka
sorun alan›n› oluflturmaktad›r.



95

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Dördüncü Bölüm

I. BELED‹YE GEL‹RLER‹

Belediye gelirleri bu kurumlar›n devlet örgütlenmesi içindeki merkezi yönetime oranla
ikincil ve merkezi siyasal-yönetsel mekanizmaya ba¤l› konumlar› gere¤ince, merkezi
süreçlerde belirlenir. Baflka bir deyiflle Türk Belediyelerinin kendi gelirlerini belirleme
imkan› yoktur. Bu çerçevede belediyeler için temelde 3 gelir türü vard›r. Bunlar:

A. Ulusal merkezi bütçeden transferler ve yard›mlar

B. Yasama organ› taraf›ndan konulan ve belediyeler kendi yetki alanlar›nda toplama
yetkisi verilmifl vergiler ile yerel di¤er gelirler (Belediye öz gelirleri)

C. Resmi, kamu ya da özel piyasa ç›k›fll› ulusal ya da uluslararas› krediler (borçlanma
gelirleri)

A. Ulusal Merkezi Bütçeden Transferler

Bu gelir kalemi ulusal bütçe gelirlerinin belli bir bölümünün belediyelere aktar›lmas›n›
ifade eder. ‹ki tür uygulama flekli vard›r. Birincisi Türkiye’de adland›r›ld›¤› flekliyle Genel
Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplam› Üzerinden Yerel Yönetim Pay› olarak adland›r›l›r.
‹kincisi ise yine bu gelirler üzerinden belediyelere özel ya da genel amaçl› olarak aktar›lan
yard›mlar› içerir.  Yard›mlar do¤rudan bir bakanl›ktan aktar›labilece¤i gibi il özel idaresi
ya da büyükflehir belediyelerinden ilçe belediyelerine do¤ru da gerçeklefltirilebilir.

Merkezden transferlerle ilgili yasal düzenleme 1981 tarihli 2380 say›l› Belediyelere ve
‹l Özel ‹darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk›nda Kanunla
yap›lm›flt›r. 2380 say›l› kanun ile yerel yönetimlerin kimi devlet vergilerinden de¤iflik
oranlarda önceden almakta olduklar› paylar kald›r›lm›fl; bunun yerine her y›l genel bütçenin
vergi gelirleri tahsilât toplam› üzerinden topluca pay verme uygulamas› getirilmifltir.

Ulusal pay teknik olarak genel bütçe vergi gelirleri (vergi d›fl› gelirler yok), tahsilat toplam›
(bütçe ya da tahakkuk de¤il gerçekleflen), bütünü üzerinden belirlenmekte ve ayr›lmaktad›r.
Bu toplamdan vergi iadeleri düflülmektedir.

Paylar gelir saymanlar› taraf›ndan ayl›k olarak hesaplanmakta ve ‹ller Bankas›’na
yat›r›lmaktad›r. Yasa gere¤ince paylar vergilerin topland›klar› ay› izleyen ay sonuna kadar
‹ller Bankas›’nda ‹çiflleri Bakanl›¤› emrinde ayr› hesaplarda toplan›r.

‹ller Bankas› kendisine yat›r›lan ve yasadaki hükümlere göre da¤›t›m› planlanan paylar›
ertesi ay›n 15. günü akflam›na kadar ilgili belediye ve il özel idarelerine göndermeye
mecburdur. Gönderilmesi geciken paylar ‹ller Bankas›’nca bu kurulufllara %10 fazlas›yla
ödenir.

Paylar›n %80’i ‹ller Bankas› taraf›ndan yerel yönetimlere nüfuslar›na göre da¤›t›l›r. %20
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lik kalan k›s›m ise yine iller bankas›nda iki ayr› fonda toplan›r. Bunlar Belediyeler Fonu
ve ‹l Özel ‹dareleri Fonu’dur.

‹ller bankas›nda yerel yönetimlere da¤›t›lmak üzere toplanan pay nüfus ölçütüne göre
da¤›t›lmaktad›r. 1991 y›l›ndan bu yana bütçe yasalar›na eklenen çeflitli hükümlerle da¤›t›m
kriteri olarak, kalk›nm›fll›k derecesi, akçal kaynaklar›, turistik özellikleri gibi kriterler
getirilmeye çal›fl›lm›flsa da Anayasa Mahkemesi taraf›ndan bu hükümler iptal edilmifltir.

2380 say›l› yasan›n ç›kar›ld›¤› tarihte yasa ile belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden
% 9,25 ‹l özel idarelerine ise % 1,20 pay verilmesi öngörülmüfltür. Ancak  o tarihten
bugüne kadar bu oranlar çeflitli defalar de¤ifltirilmifltir.

Oranlar›n en son flekli belediyeler için %6, il özel idareleri için %1,12’dir.

a) Da¤›t›m›n uygulama flekli: ‹lk olarak büyükflehir belediyelerinin bulundu¤u kentler
d›flar›da b›rak›larak belediyelerin paylar› ayr›l›r.

‹kinci olarak büyükflehir bulunan yerlerdeki ba¤l› belediyelerin paylar›ndan %35’i ilgili
büyükflehir belediyesine ve %10’u ilgili büyükflehire ba¤l› su ve kanalizasyon idaresine
gönderilmek üzere ayr›l›r.

1990-2000 y›llar›n› kapsayan bir çal›flmada yerel yönetimlere da¤›t›lan paylar›n %15’i
toplam say›s› 81 olan il özel idarelerine giderken, %35’i toplam say›lar› 16 olan büyükflehir
belediyelerine, %50’si ise say›lar› 3200 olan belediyelere da¤›lmaktad›r.

Merkezden transferlerin %35’ini kullanan büyükflehir belediyelerinde a¤›rl›k üç ilk
merkezinde toplanmaktad›r. Büyükflehir paylar›n›n yaklafl›k %85’i üç büyük ilde
toplanmaktad›r. Bunlar: ‹stanbul %55, Ankara %20 ve ‹zmir %8’dir.

Büyükflehir belediyeleri, genel pay uygulamas› d›fl›nda kendi bulunduklar› il merkezinden
toplanan vergi gelirleri tahsilât›ndan ayr›ca ve do¤rudan da pay almaktad›r. Büyükflehir
il merkezinde toplanan vergi gelirlerinden %3’ü gelir saymanlar›nca do¤rudan büyükflehir
hesab›na aktar›lmakta ve bu tutar ulusal vergi gelirleri toplam›na girmemektedir.

b) Da¤›t›lan Paylarda Kesinti Yap›lmas›: 2380 say›l› yasa ‹ller Bankas›’n›n kendisine
borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi gelmifl borç taksitlerini genel bütçeden bu
idarelere ayr›lan paydan kesmeye yetkili k›lm›flt›r. Ayr›ca 1994 y›l›nda yap›lan bir
düzenlemeyle:

• Kamu alacaklar› için Maliye Bakanl›¤›n›n iste¤i üzerine,

• Hazine garantili borçlar için Hazine müsteflarl›¤›n›n iste¤iyle,

• SSK’ya olan borçlar için SSK’n›n iste¤iyle.
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Yerel yönetimlerin ‹ller Bankas› taraf›ndan kendilerine ödenecek tutarlardan kesinti
yap›labilmektedir.

c) Da¤›t›lan Paylarda De¤ifliklik Yap›lmas›: Do¤al afet zararlar› nedeniyle da¤›t›lan
paylarda de¤ifliklik yap›labilmektedir. Uygulama 1995 y›l›nda yürürlü¤e konmufltur. 2000
y›l›nda deprem nedeniyle uygulamaya sokulmufltur. 447 belediyenin do¤al afet yard›m›ndan
yararlanabilmesi için oranlar de¤ifltirilmifltir. Bu uygulama pay› artan belediyelere kayna¤›n
di¤er belediyelerden kesilerek sa¤lanmas› nedeniyle paylar›n belediyeler aras› da¤›l›m›
üzerine oldukça genifl etkiler yapabilmekte ve bu nedenle yayg›n flikayetlere ve siyasal
kay›rmac›l›k elefltirilerine hedef olmaktad›r.

Örne¤in  2000 y›l›ndaki uygulama ile 447 belediye için pay %31’den %47’ye yükseltilmifl
di¤er belediyelerde ise %69’dan %53’e gerilemifltir.

d) Yard›mlar

Merkezden yerel yönetimlere yard›m niteli¤inde kaynak aktarma as›l olarak yerel yönetim
birimleri aras›ndaki eflitsizlikleri gidermeye, mali bak›mdan zay›f birimleri desteklemeye,
kamu sa¤l›¤› için gerekli görülen ivedi ifllerin yerine getirilmesini sa¤lamaya dönüktür.

Belediyelere Devlet Yard›mlar› Merkezi Yönetim Bütçelerine konulan ödeneklerden
karfl›lanmaktad›r ve  Merkezi yönetimin takdirine ba¤l› olarak yap›lmaktad›r. Bu yard›mlar
ya Maliye Bakanl›¤›n›n bütçesine konan ödeneklerle yap›lmakta ya da ‹çiflleri Bakanl›¤›
bütçesine belediye yard›m ödene¤i koymak suretiyle olmaktad›r.

Belediyelere genel ve özel amaçl› yard›mlar yap›labilmektedir. Genel amaçl› yard›mlarda
verilen yard›mlar›n nereye, nas›l ve ne flekilde harcanaca¤› konusunda bir flart ve s›n›rlama
yoktur. Amaç belediyelerin mali yap›lar›n› güçlendirmektedir.

Özel amaçl› yard›m›n belirli flart ve k›staslara ba¤l› olarak belirli bir hizmetin yerine getirme
amac›yla ve sadece o ifl için harcanan yard›mlard›r.

Belediyelere de¤iflik bakanl›klardan yard›mlar yap›lmaktad›r. Bunlar;

• ‹çiflleri Bakanl›¤›nca belediyelere yap›lacak yard›m ödene¤inden,

• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca, Akaryak›t Tüketim vergisinden ayr›lan paydan ve
ayn› bakanl›¤›n bütçesinde konan ödenekten,

• Turizm Bakanl›¤›nca, Turistik Yöreler Belediyelerine ve 2989 say›l› toplu konut yasas›
ile uygulama yönetmeli¤ince fonda aktar›lan pay ile bütçeye konulan ödenekten,

• Kültür Bakanl›¤›nca kültür varl›klar›n›n onar›m›na katk› fonundan,
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• Yerel, ulusal ve uluslararas› etkinliklere yönelik yard›mlar, Spordan Sorumlu Devlet
Bakanl›¤›nca,

• Çevre Bakanl›¤›, Toplu Konut ‹daresi ve DPT taraf›ndan Acil destek program›ndan
yard›mlar yap›lmaktad›r.

B. Yerel Vergiler ve Yerel Gelirler

Belediyelerin kendi yetki alanlar› içinde do¤an bölümü ile s›n›rlanm›fl bir flekilde, ulusal
bütçeye girmeden yerel yönetimler taraf›ndan edinilmesine karar verilmifl yerel vergiler
(Emlak vergisi ve haberleflme vergisi gibi. Emlak vergisi do¤rudan ve tümüyle yerel
yönetimler taraf›ndan toplan›p ilgili birimin kasas›na giderken, haberleflme vergisinin o
yerleflim yeri s›n›rlar› içinde toplanan bölümünün %1’i yerel yönetimlere aktar›lmakta
geri kalan› ulusal bütçeye gitmektedir.)

Bu bafll›k alt›nda ayr›ca belediyelerin do¤rudan kendi etkinliklerinin ürünü olarak ortaya
ç›kan, edinilmesi belediyeye b›rak›lm›fl gelirleri de belediye gelirleri aras›nda belirtmekte
fayda vard›r. Bunlar aras›nda otobüs ücretleri, su ücretleri, e¤lence tesis girifl ücretleri
say›labilir.

Yerel nitelikli vergiler aras›nda belediye bütçelerine katk›lar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda  Emlak
Vergisi, Elektrik ve Havagaz› Tüketim Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi en önemli yerel
vergi türlerinin bafl›nda gelmektedir. Belediye vergi gelirlerinin yaklafl›k % 95’ini bu üç
vergi türü oluflturmaktad›r.

a) Emlak Vergisi : Konusu Türkiye s›n›rlar› içerisinde bulunan binalar ile arazi ve arsalard›r.
Beyana dayal› bir vergi olan emlak vergisi dört y›lda bir defa iki taksit halinde ödenir.
Verginin matrah› bina ve arazinin rayiç bedelidir (bina ve arazinin beyan tarihindeki normal
al›m sat›m bedeli). Vergi oran› konutlarda rayiç bedelin binde biri, konut d›fl›ndaki binalarda
binde ikisi, arsalarda binde üçü, arazilerde ise binde biridir.

b) Elektrik ve Havagaz› Tüketim Vergisi : Verginin konusu belediye s›n›rlar› ve mücavir
alanlar içinde gerçekleflen elektrik, havagaz› ve likit petrol gaz› tüketimidir. Verginin
yükümlüsü do¤rudan tüketicilerdir. Genel oran› %5 olan vergi, elektrik ve havagaz›n›
da¤›tan kurulufllarca sat›fl bedeliyle birlikte tahsil edilir ve ilgili belediyeye yat›r›l›r.

c) Çevre Temizlik Vergisi: Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde bulunan belediyelerin
kat› at›k toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, iflyeri ve di¤er
flekillerde kullan›lan binalar›n ödemekle yükümlü olduklar› bir vergidir. Su tüketim bedelini
aflmamak üzere belediye meclislerince belirlenecek miktarda su tüketim bedeliyle birlikte
tarh ve tahakkuk ettirilmektedir.

Bu üç önemli vergi türü yan›nda belediye vergi gelirleri aras›nda Haberleflme Vergisi,
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E¤lence Vergisi, ‹lan ve Reklam Vergisi, Yang›n Sigorta Vergisi ve Akaryak›t Tüketim
Vergisi de say›labilir.

C. Borçlanma

Ülkemizde di¤er birçok mali konuda oldu¤u gibi belediye borçlanmas›nda da net, aç›k
ve belirsizliklere yer vermeyen bir yasal mevzuat›m›z bulunmamaktad›r. Borçlanmaya
iliflkin hükümler belediyeleri ilgilendiren temel yasalarda yer almakla birlikte, di¤er birçok
yasa maddesi ile s›n›rlanm›fl ya da aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. Mevzuatta yasal netli¤e
kavuflturulmam›fl konular da bulunmaktad›r.

Borçlanma konusundaki uygulamada temel kaynak belediye kanunudur. Borçlanma
5393 say›l› belediye kanununun üçüncü bölümünde Borçlanma ve ‹ktisadî Giriflimler
bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir. Bölümün 68. maddesi do¤rudan borçlanmaya iliflkin
hükümlere ayr›lm›flt›r

MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdi¤i giderleri karfl›lamak amac›yla
afla¤›da belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) D›fl borçlanma, 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakk›nda Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yat›r›m program›nda
yer alan projelerinin finansman› amac›yla yap›labilir.

b) ‹ller Bankas›ndan yat›r›m kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plân›n› bu
bankaya sunmak zorundad›r. ‹ller Bankas› haz›rlanan geri ödeme plân›n› yeterli
görmedi¤i belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihrac› yat›r›m program›nda yer alan projelerin finansman› için ilgili mevzuat
hükümleri uyar›nca yap›l›r.

d) Belediye ve ba¤l› kurulufllar› ile bunlar›n sermayesinin yüzde ellisinden fazlas›na sahip
olduklar› flirketlerin, faiz dahil iç ve d›fl borç stok tutar›, en son kesinleflmifl bütçe
gelirleri toplam›n›n 213 say›l› Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden de¤erleme
oran›yla art›r›lan miktar›n› aflamaz. Bu miktar büyükflehir belediyeleri için bir buçuk
kat olarak uygulan›r.

e) Belediye ve ba¤l› kurulufllar› ile bunlar›n sermayesinin yüzde ellisinden fazlas›na sahip
olduklar› flirketler, en son kesinleflmifl bütçe gelirlerinin, 213 say›l› Vergi Usul Kanununda
belirlenen yeniden de¤erleme oran›yla art›r›lan miktar›n›n y›l› içinde toplam yüzde
onunu geçmeyen iç borçlanmay› belediye meclisinin karar›; yüzde onunu geçen iç
borçlanma için ise meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun karar› ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n onay› ile yapabilir.
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f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yap›
yat›r›mlar›nda Devlet Plânlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›n›n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kabul edilen projeleri için yap›lacak borçlanmalar (d) bendindeki miktar›n
hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz. D›fl kaynak gerektiren projelerde Hazine
Müsteflarl›¤›n›n görüflü  al›n›r.

Yukar›da belirtilen usul ve esaslara ayk›r› olarak borçlanan belediye yetkilileri hakk›nda,
fiilleri daha a¤›r bir cezay› gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240’›nc›
maddesi hükümleri uygulan›r.

Belediyelerin Borçlanma Yöntemlerini borcun kayna¤›na göre iç ve d›fl kaynaklar olarak
iki bafll›k alt›nda inceleyebilmek mümkündür.

a) ‹ç Kaynaklar

1. Tahvil Ç›kararak Borçlanma

Belediyelerin borçlanma ile ilgili olarak baflvurabilecekleri araçlardan birisi Emlâk Bankas›
kefaletiyle ç›karabilecekleri tahvillerdir. Belediyeler bu imkâna 1580 Say›l› eski Belediye
Kanunu'nun "Belediyelerin haklar›, salahiyet ve imtiyazlar›" bafll›kl› 19. Maddesine 1953
y›l›nda eklenen 10. F›kra ile kavuflmufllard›r (yeni kanun 68/c).  Bu f›kra hükmüne göre
belediyeler tasdikli imar planlar›n›n uygulanmas› dolay›s›yla yap›lacak kamulaflt›rma
bedellerinin ödenmesi ile kamulaflt›rman›n amac›na ve imar plan›na uygun olarak yap›lacak
tesislerin ifas› için Emlak Bankas›’na maddi teminat karfl›l›k göstererek en çok 20 y›l
vadeli tahvil ç›karabilirler. Tahvil ç›karabilmek için belediye meclisince al›nacak karar›n,
valinin mütalaas›ndan sonra Hazine Müsteflarl›¤›nca ve son olarak Baflbakan taraf›ndan
onaylanmas› gerekmektedir.

Yurt içi kaynaklardan tahvil ç›kararak borçlanma yoluna ‹stanbul ve Ankara belediyeleri
baflvurmufllar ancak tahvillere ra¤bet olmamas› nedeniyle sonuç istendi¤i flekilde
gerçekleflmemifltir. Yurt d›fl› tahvil ihrac› ise ilk defa Ankara Büyükflehir Belediyesince
baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. 1990 ve 1991 y›llar›nda Ankara Büyükflehir
Belediyesi Alman sermaye piyasas›na ve Tokyo sermaye piyasas›na tahvil ihraç ederek
borçlanm›flt›r.

2.  ‹ller Bankas›ndan Borçlanma

Yukar›da bahsedilen yöntemlerin d›fl›nda as›l iç borç baflvuru kayna¤› Türkiye'deki yerel
yönetim bankac›l›¤›n› temsil eden ‹ller Bankas›ndan yap›lan borçlanmad›r. 4759 Say›l›
‹ller Bankas› Kanunu'nun 7. Maddesinin A bendi uyar›nca banka, belediyelerin yapaca¤›
yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesis ve yap›lar ile di¤er ifllerini kolaylaflt›rmak; imar plan
ve programlar›n›n gerçeklefltirilmesini desteklemek için kredi sa¤lamaktad›r. Uygulama
esaslar› 25.3.1946 tarihli tüzükle belirlenmifl, tüzü¤ün yerini 9.3.1990 tarihli "‹ller Bankas›
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Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i" alm›flt›r. Söz konusu yönetmelik uyar›nca Banka,
belediyelere k›sa ve uzun vadeli krediler sa¤lamakta, ayr›ca kefillik ve arac›l›k da
yapmaktad›r.

3. Di¤er Belediyelerden Borçlanma

Belediyelerin iç kaynaklardan borçlanmas›nda baflvurabilecekleri bir di¤er kaynak ise
di¤er belediyelerdir. Burada önemli olan konu borç al›p vermenin belediyeye ait bir
hizmetin ifas› ile ilgili olmas›d›r. Belediyelerin bunun d›fl›nda yaln›zca maddi bir yard›m
niteli¤iyle birbirlerine borç al›p vermeleri yasaya ayk›r›d›r.

4. Di¤er Kurum ve Kurulufllardan Borçlanma

Belediyelerin baflvurabilecekleri di¤er kaynaklardan birisi de di¤er kamu kurum ve
kurulufllar› ile özel bankalard›r. Burada da ‹ller Bankas›n›n rolü önemlidir. ‹ller Bankas›
daha önce bahsedildi¤i üzere bizzat belediyelere k›sa ve uzun vadeli borç vermenin
yan›nda, belediyelerin borç almalar›na arac›l›k edebilir veya kefillik yapabilir. Bankan›n
arac›l›k ya da kefillik yapabildi¤i kurumlar aras›nda Hazine Müsteflarl›¤›, Toplu Konut ve
Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve benzeri kurulufllarca (örne¤in ulusal bankalar) yurtiçinden de
verilecek krediler yer almaktad›r.

‹ller Bankas›, belediyelerin borçlanmalar›nda özellikle 1980'li y›llar›n bafllar›nda önemli
görevler üstlenmifltir. 1980'li y›llar›n ortalar›na kadar Banka, belediyelerin baflvurdu¤u
tek ulusal kredi mercii konumundaki bir tekel idi. Kamu kredisinde ulusal tekel dönemi
1986 y›l›nda belediyelerin yerli özel sermayeden borçlanmas› ile ortadan kalkm›flt›r.
1990'l› y›llarda ise yerli bankalardan borçlanma, ‹ller Bankas›’ndan borçlanman›n önüne
geçmifltir. 1985-1995 dönemi itibariyle yerli ticari bankalardan borçlanma ‹ller Bankas›’ndan
borçlanman›n iki kat›n› aflm›flt›r.

b) D›fl Kaynaklar

Yeni yasan›n hükümleri yan›nda, borçlanma mevzuat›m›z› düzenleyen ve 2002 y›l›nda
kabul edilen 4749 Say›l› "Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda
Kanun" dikkate al›nd›¤›nda belediyelerin d›fl kaynakl› borç kullan›mlar› önünde engel
yoktur. Belediye d›fl borçlanmas›n› hazine garantili olup olmamas›na göre ay›rmak
mümkündür.

1. Hazine Garantili D›fl Borçlanma

Belediyenin borç için müsteflarl›¤a baflvurdu¤u dönemde müsteflarl›¤a borcu olmayacak,
borcu ödeyebilmek için yeterli mali yap›ya sahip oldu¤u anlafl›lacak, borç servisini
yürütecek Proje Koordinasyon Birimi kurulacakt›r.
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Borç takibi ve ödemesi konusunda ise 10.9.2003 tarihli "D›fl Borç Ödeme Hesab›
Oluflturulmas› ve ‹flleyifline ‹liflkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik" yeni düzenlemeler
getirmifltir. Yönetmeli¤e göre belediyeler meclis karar› ile bir ticari bankada "D›fl Borç
Ödeme Hesab›" oluflturacaklard›r (madde 5). Önceki yasalarda yer alan "borç ödeme
fonu" benzerinde olan "d›fl borç ödeme hesab›" uygulamas› ile hazine, belediyelerin proje
finansmanlar›na "geri ödeme garantisi" verebilmektedir. D›fl borç ödeme hesab› ile ilgili
olarak belediyelerin bu hesaba para aktar›mlar›, nemaland›rmalar, hesab›n yetersizli¤i
durumlar› yönetmelikte aç›kça belirlenmifltir. Hesab›n en önemli kayna¤› ad›na borç
al›nan projeden temin edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin yetmemesi halinde kuruluflun di¤er
gelir kalemlerinden pay aktar›m› yap›lacakt›r.

Belediyelerin borç ödeme konusunda yetersiz olmalar› durumunda 21.12.2002 tarihli
Hazine Garantileri Kapsam›nda Yap›lacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik  uyar›nca nakit ak›fllar›nda ortaya ç›kabilecek aksamalara
ba¤l› olarak Hazine taraf›ndan borçlar›n k›smen ya da tamamen üstlenilmesi söz konusu
olabilir (madde 6). Bu durumda Hazine, borçlu belediyeden gelir ve giderlerin gösterildi¤i
nakit ak›m tablosu isteyerek borçlunun "Kredi Devralma ve ‹kraz Anlaflmas›"n› imzalamas›n›
sa¤layacakt›r.

2. Hazine Garantisi Olmaks›z›n D›fl Borçlanma

Hazine garantisi olmaks›z›n d›fl finansman temini talebi ile kamu kurum veya kuruluflu
taraf›ndan Müsteflarl›¤a müracaat edilir. Müsteflarl›k, makine teçhizat al›m› ve yap›m
projeleri gibi yat›r›m projelerinin Y›ll›k Yat›r›m Program›nda yer almas› ve DPT'nin yat›r›m›n
Y›ll›k Yat›r›m Program›'ndaki yeri ve önceli¤ine iliflkin uygun görüflünün olmas› ile kredi
temin edilecek yat›r›m projelerinin yap›m iflleri ile ilgili olarak 4734 say›l› Kamu ‹hale
Kanunu Hükümleri gere¤i yap›lmas› öngörülen durumlarda uygulama projesinin  olmas›
 flart›  ile  kuruluflun  talebini  de¤erlendirir.

Müsteflarl›¤›n izni al›nmadan sa¤lanan krediler ile tahvil ve di¤er borçlanma arac› ihraçlar›
D›fl Finansman Bilgi Sistemine kaydedilmez ve bunlara ait anapara, faiz ve di¤er masraflar›n
transferi yap›lmaz.

D. Belediye Gelirlerinin Yap›s›na ‹liflkin Genel De¤erlendirme

Belediye gelirleri içinde merkezden transferler ile özgelirler hemen hemen eflit a¤›rl›¤a
sahiptir. Cumhuriyet dönemi boyunca yap›lacak bir analiz toplam belediye gelirleri içinde
özgelirlerin baflka bir deyifller yerel vergi gelirlerinin %45, genel bütçe vergi gelirlerinden
aktar›lan pay›n %36 ve yine genel bütçeden transfer edilen fon ve yard›mlar›n %19’luk
pay oluflturdu¤unu göstermektedir.

Türkiye’de belediyeler 1925 y›l›ndan günümüze kadar geçen sürede genel bütçe
tahsilat›n›n ortalama %9,68’ine sahip olmufllard›r. 1925-1997 y›llar› aras›nda bu oran›n
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en düflük oldu¤u y›l %4,36 ile ile 1981 y›l›, en yüksek oldu¤u y›l ise % 17,02 ile 1986
y›l›d›r. Y›llar ortalamadan uzakl›klara göre grupland›r›ld›¤›nda 1925-1928, 1951-1959 ve
1985-1993 y›llar› aras›nda yerel yönetimlerin genel bütçe içindeki mali a¤›rl›¤›n›n artt›¤›
görülür. Bu öbeklerin ortak özelli¤i liberal iktisat politikalar›n uygulamaya konuldu¤u y›llar
olmas›d›r. Buna karfl›n en düflük oranlar 1961, 1971 ve 1981 y›llar›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Yani darbe ve müdahale dönemlerinde belediye gelirleri do¤rudan etkilenmektedir.

Bölgelere göre belediye gelirlerinin yap›s›: 1997 y›l› rakamlar› üzerinden yap›lan bir analiz
Ege bölgesinin tüm bölgeler içinde en fazla özgelirlere dayanan belediyelere sahip
oldu¤unu göstermektedir. Bu bölgedeki belediyelerin özgelirlere sahip olma oran› %62’dir.
Ege bölgesini %49 ile Akdeniz ve % 45 ile Marmara bölgesi izlemektedir. Son iki s›rada
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri yer almaktad›r. Baflka bir deyiflle Ege ve Akdeniz’de
belediyeler gider bütçelerinin önemli bir k›sm›n› yerel gelirlerle finanse ederken, Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu belediyelerinin a¤›rl›kl› finansman kayna¤› merkezden aktar›lan
transferlerdir. ‹ç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde ise yard›m ve fonlar›n a¤›rl›¤› dikkati
çekmektedir.

‹llere Göre Belediye Gelirlerinin Yap›s› Toplam Geliri içinde özgelire en fazla dayanan il
Mu¤la’d›r. GSY‹H s›ralamas›nda 13. s›rada olan Mu¤la’da belediye gelirlerinin %70
civar›nda k›sm› belediye özgelirlerinden oluflmaktad›r. Onu Bal›kesir, Çanakkale, ‹çel,
Sakarya ve Tekirda¤ izlemektedir. Ülkenin en yüksek GSY‹H’s›n› üreten ‹stanbul ili
belediyelerinin gelirleri içindeki özgelir oran› ülke ortalamas›n›n bile alt›ndad›r. Belediye
gelirleri içinde özgelir oran› en düflük iller aras›nda ilk s›ray› geliflmifllik bak›m›ndan 70.
s›rada yer alan Bitlis almaktad›r. Onu Ad›yaman, Diyarbak›r, Gümüflhane ve Hakkari
izlemektedir.

E. Büyükflehir Belediye Gelirlerine ‹liflkin De¤erlendirme

Büyükflehir belediyesi say›s› 15 olmas›na karfl›n ülke geneli belediye gelirlerinin %46’s›na
büyükflehir belediyeleri sahiptir. Genel Bütçe vergi gelirlerinin %51’i ve özel yard›mlar›n
%32’si bu kurumlara yönelmektedir.

Büyükflehir belediyeleri di¤er belediyelere göre daha fazla merkezden transferlere
ba¤›ml›d›rlar.

Büyükflehir belediyeleri tüm belediyelerin yapt›klar› borçlanma toplam›n›n %48’ine
sahiptirler. Kendi gelir bütçelerinin %17’sini borç yoluyla finanse etmektedirler.  Di¤er
belediyelerde bu oran %2’dir. Üstelik bu borçlar›n çok büyük bir k›sm› %90’› d›fl kaynakl›
kredilerden oluflmaktad›r. Di¤er belediyelerde ise bu oran %5’i geçmemektedir.
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II. BELED‹YE G‹DERLER‹

Yukar›da say›lan ve analiz edilen çeflitli gelir kalemleri üzerinden oluflturulan belediye
gelirlerinin yerel kamu hizmetlerine harcanmas› konusunda ayr›nt›l› aç›klamalara gerek
görülmemifltir. Çünkü bu ders notunun bafl›nda da belirtildi¤i gibi belediye mali sistemi
giderlerden daha çok gelirler konusuna odakl›d›r. Ancak yine de harcama kalemlerini
gösterebilmek amac›yla belediye kanununun 60. maddesiyle belirlenen belediye giderleri
afla¤›da s›ralanm›flt›r.

Madde 60 - Belediyenin giderleri flunlard›r:

a) Belediye binalar›, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yap›m›, bak›m› ve onar›m›
için yap›lan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmifl organlar›n›n üyelerine ödenen maafl, ücret,
ödenek, huzur hakk›, yolluklar, hizmete iliflkin e¤itim harcamalar› ile di¤er giderler.

c) Her türlü alt yap›, yap›m, onar›m ve bak›m giderleri.

d) Vergi, resim, harç, kat›lma pay›, hizmet karfl›l›¤› al›nacak ücretler ve di¤er gelirlerin
takip ve tahsili için yap›lacak giderler.

e) Belediye zab›ta ve itfaiye hizmetleri ile di¤er görev ve hizmetlerin yürütülmesi için
yap›lacak giderler.

f) Belediyenin kurulufluna kat›ld›¤› flirket, kurulufl ve kat›ld›¤› birliklerle ilgili ortakl›k pay›
ve üyelik aidat› giderleri.

g) Mezarl›klar›n tesisi, korunmas› ve bak›m›na iliflkin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya iliflkin di¤er ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yap›lacak sosyal hizmet ve
yard›mlar.

j) Dava takip ve icra giderleri.

k) Temsil, tören, a¤›rlama ve tan›t›m giderleri.

l) Avukatl›k, dan›flmanl›k ve denetim hizmetleri karfl›l›¤› yap›lacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt d›fl› kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yap›lan
ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yap›lan giderler.
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o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yap›lan kamuoyu yoklamas› ve araflt›rmas› giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lan di¤er giderler.

r) fiartl› ba¤›fllarla ilgili yap›lacak harcamalar.

s) ‹mar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

III. BELED‹YE MAL‹ S‹STEM‹N‹N fiEKL‹ YAPISI: BÜTÇE

Yukar›da belediye gelir ve giderleri her ne kadar teorik olarak ortaya konmuflsa da mali
sistemin flekli yap›s›n› gösteren bütçe hakk›nda bilgi vermeden anlat›lanlar eksik kalacakt›r.
Bütçe bütünüyle teknik bir süreçtir ve böyle k›sa bir ders notunda özetlenemeyecek
detayl› bir yap›s› vard›r. Bu detaylara girmeden bütçenin kodlama mant›¤›, analitik bütçe
metodu içinde gelir bütçesi üzerinden tarif edilmeye çal›fl›lacakt›r. Çal›flman›n eki olarak
sunulan örnek aç›klay›c› olacakt›r.

Ancak bütçenin az da olsa teknik detaylar›na geçmeden önce bütçenin haz›rlanmas› ile
ilgili genel mali esaslar› belirtmekte fayda vard›r.

• Bir mali y›l içinde tahakkuk eden gelirlerin tahsilat› o y›l bütçesinin gelirlerini oluflturur.
Ancak mali y›l içinde tahakkuk etti¤i halde tahsil edilemeyen tutarlar tahsil edildi¤i y›l
bütçesine yaz›l›r.

• Gelirler bütçeye konulurken tahmini olarak konulur. Ancak özellikle enflasyonist
ortamlarda tahminde bulunmak güçtür. Bu nedenle belediye bütçesi haz›rlan›rken gelir
tahminleri kesin sonucu al›nm›fl (kesin hesab› ç›km›fl) son üç y›l›n gelir art›fl oranlar›
baz al›narak yap›l›r.

• Belediyeler geçen y›ldan devreden nakit ya da geçen y›llarda iptal edilen ödenekler
karfl›l›k gösterilerek bütçeye gelir koyamazlar. Ancak encümen ve meclisçe incelenerek
onanm›fl bütçe kesin hesab› ile kesinleflmifl gelir fazlal›¤› belediye borçlar›n› afl›yorsa
aflan bu gelir fazlal›¤› bütçeye gelir yaz›labilir.

a) Bütçenin fiekli Yap›s› Analitik Bütçe

Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeflitli flekillerde gösterilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Örne¤in sadece yap›lacak giderler alt alta s›ralanabilir, hangi kurumlar eliyle bu hizmetlerin
yürütüldü¤ü ayr› olarak gösterilebilir, devletin yapt›¤› giderlerin ekonomik anlamda ne
ifade etti¤ine göre bir ayr›m yap›labilir, Devletin hangi amaçlarla ne kadar gider yapt›¤›
belirlenebilir. ‹flte tüm bunlar›n bütçe s›n›fland›rmas›yla ortaya konulabilmesi mümkün
olmaktad›r. Giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde s›n›fland›r›lmas› ve ayn›
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türdeki giderlerin ve gelirlerin kolayl›kla toplanabilmesi ve gelir, gider, aç›k istatistiklerine
ulafl›labilmesi için de bütçe kodlamalar› gelifltirilmifltir.

Bütçeleme sistemleri ve kodlama sistemati¤inin tarihsel geliflimi incelendi¤inde bütçe
s›n›flamas›n›n Türk Bütçe Sisteminde çok de¤iflik aflamalar geçirdi¤i görülmektedir.
Ancak 01.01.2005 tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumlar›, düzenleyici
ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli kurum ve kurulufllarda, 01.01.2006 tarihinden
itibaren döner sermayeli kurulufllar ile di¤er kurum ve kurulufllarda (kamu iktisadi
teflebbüsleri hariç) analitik bütçe uygulamas›na geçilmifltir

ANAL‹T‹K BÜTÇE: Bütçe Sisteminde her gelir kalemi 4 düzey olarak kodlanm›flt›r.
Örne¤in birinci düzeyde 03 olarak kodlanan Teflebbüs ve mülkiyet Gelirleri ikinci düzeyde
(bölüm) yeniden kodlan›r, örne¤in 6 Kira gelirleridir. Üçüncü düzeyde (kesim) bir daha
kodlan›r. 1 numaral› kesim tafl›nmaz kiralar›n› 2 numaral› kesim tafl›n›r kiralar› için kullan›l›r.
Dördüncü düzeyde (madde) bir kez daha kodlan›r. Örne¤in 01 lojman kira gelirleridir.

03 Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6 Kira Gelirleri

1 Tafl›nmaz Kiralar›

01 Lojman Kiralar›

Gelir Kodu: 03.6.1.01 Lojman kira gelirleri

b) Bütçe içinde Gelirlerin Yap›s›

Türkiye’de yerel yönetim birimleri olarak il özel idareleri ve belediyelerin gelir bütçeleri
temelde üç gelir üzerine kurulmufltur. Bütçenin flekli yap›s› yani format› da ayn›d›r.
Bütçelerin flekli yap›lar› ve süreçleri Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeli¤i
ve ‹l Özel ‹daresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeli¤i taraf›ndan düzenlenmifltir. ‹ki
yönetmelikte ayn› yöntemi ve ayn› format› öngörmüfltür.

Buna göre gelirler “vergi gelirleri”, “vergi d›fl› gelirler” ve “yard›mlar ve fonlar” bafll›klar›
alt›nda toplanm›flt›r. Gelirler bütçe formunun (B) cetvelinde gösterilmekte, bu gelirlerin
her birinin yasal dayanaklar› bütçe formuna ekli (C) cetvelinde ayr›ca belirtilmektedir.
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Bu ders notu afla¤›daki kaynaklar›n ilgili bölümlerinden özetlenerek haz›rlanm›flt›r. Yaln›zca
ders notu olarak de¤erlendirildi¤i için notlar içinde kaynaklara at›f yap›lmam›flt›r. Konu
bafll ›klar ›  hakk›nda daha genifl bi lgiye i lgi l i  kaynaklardan ulafl› labi l i r .

YARARLANILAN VE ÖNER‹LEN KAYNAKLAR 

• BÜLBÜL, Duran, Yerel Yönetimler Maliyesi, Gazi Kitapevi Yay., Ankara, 2006.
A y n ›  k a y n a ¤ › n  i n t e r n e t  o r t a m › n d a  k › s a  ö z e t i  i ç i n            
http: / /www.yerelnet.org.t r /mal i_yapi / rapor_01.pdf (27 fiubat 2007)

• NADARO⁄LU, Halil, Mahalli ‹dareler Maliyesi, Beta Bas›m Yay›n Da¤›t›m, ‹stanbul,
1989

• Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü: http://www.bumko.gov.tr
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4.2. YEREL KALKINMADA BELED‹YELER‹N ROLÜ

Günümüzde, küreselleflme ve yerelleflme kavramlar› yo¤un bir etkileflim içinde. Dünya
hiç olmad›¤› kadar küçük ve h›zl› bir de¤iflimi tecrübe etmekte. Küresel rekabet karfl›s›nda
güçlü yerel süreçlere ihtiyaç oldu¤u fikri tüm dünyada yang›nlaflmaktad›r. Ülkemizin tam
üyelik baflvurusu yapt›¤› ve halen müzakerelerin devam etti¤i AB’de de bu yönde bir
geliflme, nerdeyse, son çeyrek yüzy›lda görülmekte. Dünyaya aç›k bir ülkenin böyle bir
gidiflten etkilenmemesi mümkün de¤il, Türkiye de böyle bir an› yaflamaktad›r.

Bu ba¤lamda, yerel yönetimlerin elindeki insan gücü, bilgi ve teknolojik imkanlar›,
yenilikçilik potansiyelleri, iflbirli¤i arzu ve düzeyleri ile yakalad›klar› sinerji sadece ulusal
ölçekli bir baflar› için de¤il, küresel olarak da önemli faktörler olarak nitelendirilmekte.
Teknolojinin kazan›mlar›, seyahat ve iletiflim sektöründeki muazzam ilerleme mesafelerin
anlam›n› ortadan kald›rmaktad›r. Dünya, her geçen gün, birbiriyle s›k› iliflkiler gelifltiren
kentler ve bölgeler yuma¤› haline gelmekte, kent ve bölgelerin ulus devlet çerçevesinde
tan›mlanmas› yerini daha küresel ölçekli tan›mlamalara b›rakmaktad›r. Fiziki s›n›rlar›n
afl›nd›¤› bu günlerde, bir bölge veya kentteki yönetimler, firmalar, kurum ve kurulufllar
çeflitli flekillerde dünyan›n herhangi bir yerindeki kurulufllarla iflbirli¤i, rekabet ve ortakl›k
iliflkisine girebiliyor. Bölgesel ve ulusal hatta küresel pek çok aktör sahip oldu¤u sermayeyi
aktarabilecek iktisadi alanlar ve fiziki imkânlar aramakta. Dünyada art›k sadece ülkeler
de¤il yabanc› sermaye yat›r›mlar› için yar›flanlar, bölgeler ve kentler de art›k birer rakip
konumunda. Bu yeni döneme en haz›rl›kl› giren kent ve bölgelerin, yak›n çevreleri ile
birlikte ön görülebilir bir dönemde önemli merkezler olabilme imkan› hiç olmad›¤› kadar
yak›n ve hiç olmad›¤› kadar da zor nitelikleri gerektirmektedir.

Bu küresel, ulusal ve yöresel iliflkiler a¤› içinde belediyeler önemli roller üstlenmekte,
klasik kentsel hizmetleri sunmak yan›nda, kentin ve kentlinin bütün isteklerine cevap
verebilmek için aray›fllar içinde olmaktad›r. Belediyelerin sorumluluk üstlenmeye bafllad›¤›
bu alanlardan biri de yerel kalk›nmad›r. Bu bir anlamda yerel seçmenin beklentisidir,
çünkü: Ülkemizde kentteki olumlu/olumsuz bir çok geliflmeden belediyeleri sorumlu
görme e¤ilimi kent sakinleri aras›nda yayg›nd›r. Özellikle, Türkiye’nin pek çok kentinde
önemli sorunlardan biri olan iflsizlik ve yoksulluk konusunda belediyelerden de baz› ciddi
beklentiler vard›r. Bu beklentiler genel olarak belediyelerde ya da belediye iktisadi
teflekküllerinde ifl aramak fleklindedir. Ancak belediyelerin s›n›rl› mali kaynaklar› bu
talepleri karfl›lamaya yeterli olmad›¤›ndan zamanla bu husustaki beklentiler de¤iflmifltir.
Ayr›ca, Türkiye yerel yönetimlerinin içinde bulundu¤u en önemli problem olarak öne
ç›kan finansman sorunlar› da bu geliflmeyi zorunlu k›lm›flt›r.

Bugün geliflmifl olan ülkelere bakt›¤›m›zda yerel yönetimlerin özellikle ekonomik
geliflmelerde büyük katk› sahibi oldu¤unu, sevk ve idareye öncülük etti¤ini görürüz.
Bütün dünyada yerel ekonomik kalk›nmaya öncülük etmekte yerel yetkililerin giderek
artan biçimde aktif bir rol oynad›¤› görülmektedir. Ancak neredeyse tüm medeni ülkelerde
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görülen bu geliflme sadece belediyelerin kendi finans kaynaklar›n› kullanarak yat›r›m
yapmalar› fleklinde de¤ildir. Belediyelerden beklenen daha çok sevk ve idare, öncülük
etme, bölgeye yat›r›m› kolaylaflt›rma gibi unsurlard›r. Türkiye gibi finansman zorluklar›
yaflayan ülkelerde yerel yönetimlerin bizzat yat›r›m yerine bu uygulamalar› seçmeleri
sonuç verici olabilir.

Belediyeler çok ihtiyaç duyulan altyap›n›n sa¤lanmas›nda; insan kaynaklar›n›n
gelifltirilmesinde (ö¤renim, e¤itim), sa¤l›k ve hijyenle ilgili projelerde ve yerel kalk›nmada
partner olarak önemli bir rol oynamaktad›rlar. Bu küresel sürece uygun olarak Türkiye’deki
belediyelerden de, devletin ekonomik yat›r›m ve üretim alanlar›ndan h›zla çekilmekte
oldu¤unun bilinciyle kentte yat›r›mlar›n özendirilmesi; yöredeki üretken güçler aras›nda
“arac›l›k yap›lmas›”; “ortak” bulunmas› ve sinerji yaratacak flekilde iflbirlikleri sa¤lamas›
gerekmektedir.

Kavramlar ve Tarihsel Süreç

Yerel idarelerinin gerçek ve klasik örne¤ini teflkil eden belediyeler, belde ve belde halk›n›n
mahalli ortak nitelikli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan, karar organ› seçmenler
taraf›ndan seçimle oluflturulan, idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflili¤idir. Bat›
ülkelerinde köklü bir geçmifle sahip bu birimler ülkemizde birçok geliflme ve yenilikte
oldu¤u gibi Tanzimat sonras› dönemle birlikte ortaya ç›km›flt›r. Yerel yönetimlerin yerel
kalk›nmaya etkileri ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan günümüz Türkiye’sine kadar çeflitli
flekillerle görülmektedir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde özellikle vak›flar arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilen bu fonksiyon daha sonra 1580 say›l› eski Belediye Kanunu ve 5393 say›l›
yeni Belediye yasas›nda da yer bulmufltur.

Bugün Anayasam›z 127. maddesinde mahalli idareler bafll›¤› alt›nda sayd›¤› belediyelerden
flu flekilde bahseder: “Mahalli idareler il, belediye veya köy halk›n›n mahalli müflterek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar organlar› kanunda
gösterilen seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileridir”. 5393 say›l›
Belediye Yasas›’nda ise belediye flöyle tan›mlanmaktad›r: “Belde sakinlerinin mahalli
müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler
taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisi.” Ancak
günümüzde belediye denince sadece yol yapan, kanal yapan, asfalt döken kurumlar
de¤il ayn› zamanda kültürel faaliyet yapan, sosyal faaliyet yapan, ekonomik geliflmelere
katk› sa¤layan kurumlar› da anlamam›z gerekiyor.

Türkiye’de belediyelerin, baz› kentsel hizmetler sunmalar›n›n ötesinde, yerleflim birimlerinin
genel anlamda, sosyo-ekonomik geliflmesinin de itici gücü olarak alg›lanmalar› asl›nda
yeni de¤ildir. 1930 tarihli ve 1580 say›l› eski Belediye Kanununda da ayn› mant›k vard›r.
Fakat zamanla merkeziyetçi e¤ilimler artt›kça bu görev ve yetkiler belediyelerden al›nd›.
Günümüzde k›s›tl› ve klasik bir yerel yönetim anlay›fl› yerini, belediyeleri, “sürdürülebilir
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kentleflmenin” ana aktörü olarak gören “yerel yönetiflim” mant›¤›na b›rakmal›d›r. Yerel
yönetiflim, merkezi hükümetle yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›
aras›nda, eflitli¤e dayanan, yeni bir toplumsal iflbirli¤i önermektedir. Bu ba¤lamda
belediyeler, “yerel kalk›nma koalisyonunun” önemli paydafllar›ndan birisi olup, ço¤u
zaman, süreci bafllatan, destekleyen, di¤er paydafllar›n kapasitelerini artt›rmalar›n› gözeten
bir konumdad›r.

Yerel Kalk›nman›n Temel ‹lkeleri ve Belediyelerin Misyonu (Göymen, 2002)

Yerel kalk›nman›n temel vurgu noktalar› flöyle özetlenebilir:

1. Kalk›nma insan odakl› olmal›d›r. Salt büyümeyi amaçlayan; büyümenin bireylere ve
topluma nas›l yans›d›¤›n› ihmal eden yaklafl›mlar yeterli de¤ildir. Belediyeler ve yerel
yönetimler özünde demokrasilerin insana en yak›n yüzü ve demokratik süreçlerin
iflletildi¤i en küçük parçalar olmaktad›r. Bu süreçlerden insan› ihmal eden bir yaklafl›m›n
evrensel yerel yönetim anlay›fl›yla ba¤daflmas› mümkün görünmemektedir.

2. Kalk›nma, mümkün oldu¤u kadar eflitlikçi ve kapsay›c› olmal›; belediyeler kalk›nman›n
öncülü¤ünü üstlenirken, sonuçlar›n›n toplumun de¤iflik katmanlar›n› nas›l etkiledi¤ini
izlemeli ve gerekti¤inde kalk›nma sürecinden eflit pay almayan kesimleri gözetici,
pozitif ayr›mc› politikalar uygulamal›d›r. Belediyelerin kalk›nma ile iliflkileri yeni
eflitsizlikler yaratmak ve çok zaman merkezi yönetimin neden oldu¤u sorunlara
yenilerini eklemek de¤il, çok zaman, gerçeklefltirecekleri eflitlikçi kalk›nma hamleleri
ile merkezin hatalar›n› telafi edici olmal›d›r.

3. Kalk›nma çok boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel) bir süreçtir ve bu boyutlar
aras›nda bir “tamamlay›c›l›k etkisi” yarat›lmas› gözetilmelidir. Çünkü bir kenti “kent”
yapan nitelik yani kent kültürü, tek boyutlu de¤ildir. Yaflanabilir bir yöre, kent için çok
boyutlu giriflimlerde bulunulmas› gerekmektedir.

Temel ilkelerinin bu flekilde özetlenebilece¤i yerel kalk›nma alan›nda belediyelerinin
misyonun ayr›ca dört önemli boyutu vard›r.

1. Ekonomik geliflme: Bir yörenin tüm kaynaklar›n›n (do¤al kaynaklar, insan, sermaye,
teknoloji) rasyonel bir flekilde yöre insan›n refah›n› art›racak flekilde harekete geçirilmesi.
Kalk›nma tek boyutlu ele al›nabilecek bir konu de¤ildir. Bu nedenle kalk›nmay›
gerçeklefltirebilmenin anahtarlar› olan hususlar dikkatlice de¤erlendirilmeli ve kalk›nma
yörenin özel durumu da göz önünde bulundurularak daha genifl bir kaynak yönetimiyle
gerçeklefltirilmelidir.

2. Sosyal Paylafl›m ve Kapsay›c›l›k: Toplumda eflitlik, paylafl›m, dayan›flma, gönüllülük,
toplum hizmeti, ortak gelecek gibi de¤er ve kavramlar› yerlefltirmek, gelifltirmek ve
sosyalizasyon sürecinin bir parças› yapmak. Bunlar› yaparken de tüm sosyal kesimleri
kapsamak.
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3. Siyasal Kat›l›m: Tüm yurttafllar›n, siyaset ve karar alma mekanizmalar›yla ilgilenmelerini
ve bu konularda bilgilendirilmelerini sa¤layarak demokratik, kat›l›mc›, saydam, hesap
verebilir siyasal yap›lar ve süreçler oluflturmak. Temsili demokrasiden kat›l›mc›
demokrasiye geçifli sa¤lamak.

4. Kültürel ço¤ulculuk: Kentin ve yörenin sakinleri aras›nda ›rk, dil, din, kültürel farkl›l›klar
gibi olgular› insanlar› ay›r›c› bir neden olarak görmek yerine, bu olgular› insanlar›
birlefltirici ve uzlaflt›r›c› olarak düflünmek, toplumun zenginli¤i olarak kabul etmek ve
bu yönde politikalar haz›rlamak ve uygulmak.

Bu misyona ve temel amaçlara dönük olarak belediyelerin yapabilecekleri etkinlikler flu
flekilde s›ralanabilir:

1. Yörenin, kentin ekonomik kalk›nmas›na, özellikle yeterli altyap›y› sa¤layarak katk›da
bulunmak. Altyap› sorunlar› çözülmüfl bir yörenin yat›r›m için daha uygun olaca¤›
aflikard›r.

2. Yörenin, kentin yat›r›mlar için çekici hale gelmesini sa¤lamak, bunun için çal›flmak
yörenin marka de¤erini yükseltecek giriflimlerde bulunmak. Kente ya da ilgili beldeye
iliflkin kent sakini olmayanlar›n zihnindeki imaj› pozitif hale getirebilecek çal›flmalar
yapmak.

3. Yörenin kendi sermayedarlar›n› desteklemek, kendi bölgelerine yat›r›m yapmalar› için
teflvik etmek ve özendirmek. Bu yönde ulusal ya da bölgesel giriflimlerde bulunmak,
gerekirse hemflerilik ba¤lar›n› güçlendirecek faaliyetlere öncülük ederek bu yönde
gündem oluflturmak.

4. Sürdürülebilir kalk›nman›n koflullar›n› haz›rlamak. Kalk›nma ve çevre olanaklar›, çevrenin
yaflanabilir bir yer olarak sonraki nesillere b›rak›labilmesi hususunda yüksek duyarl›l›kla
çal›flmak. Bir belediye her ne kadar yöresini müreffeh k›lmak için gerekli giriflimlerde
bulunuyor olsa da, yörenin kentsel çevre ihtiyaçlar›n› da gözetmelidir.

5. Yöredeki sosyal ve entelektüel sermayenin gelifltirilmesine katk›da bulunmak, böylece
yörenin baflka yurttafllar üstündeki alg›s›n› daha iyi bir konuma yükseltmek.

6. Yörenin “ö¤renen bölge”3 olmas›n›n koflullar›n› yaratmak. Uzun vadeli olarak kenti
kendi geliflim çizgisini oluflturmufl ve onu takip eder bir yap›ya kavuflturmak.

3) Ö¤renen bölgeler, bölgelerin geliflim kabiliyetleridir. Ö¤renen bölge iflletmeler aras› ifle ait flirket
prosesleri ve pratiksel birlik ile iliflkili olan mevcut bilgi tabanlar›n›n  ve bölgedeki ar-ge  altyap›s›n›n
ö¤renme, farkl›laflt›rma, rekabet gücünü yükseltme amac›n› sa¤layabilen sistemdir (Moles, 1999).
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7. Yörede, ekonomik ve sosyal kalk›nmaya yönelik iflbirli¤i, ortak yaklafl›m bilgi ve beceri
paylafl›m› ve ortak hareket edebilmeyi özendirmek. Bu yönde kent ve yöre kapsaml›
politikalar oluflturmak. Sahip olunan profesyonel kabiliyetleri bu faaliyetlerin ifas›nda
kullanmak.

8. Dünya ile iletiflim kurmak, sadece bölgesel ya da ulusal geliflmeleri de¤il daha büyük
ölçekli bir bak›flla tüm küredeki iletiflim a¤lar›n›n içinde bulunmak. Kent sakinlerini
bu kabi l iyet için özendirmek ve bu yönde pol it ikalar oluflturmak.

Belediyelerin Yerel Kalk›nma için Çeflitli Faaliyet fiekilleri

Yukar›da aç›klanmaya çal›fl›ld›¤› gibi, endüstrileflme ve h›zl› nüfus art›fl› ile geliflen h›zl›
kentleflme süreci, demokratik geliflmenin de etkisiyle yerel hizmet sunumunda büyük
bir art›fl ve çeflitlenmeyi kaç›n›lmaz k›lm›fl, bu da s›n›rl› kaynaklarla daha fazla hizmet
sunma bask›s› alt›ndaki yerel yönetimleri daha etkili hizmet sunumu amac›yla çeflitli
aray›fllara itmifltir. Yerel hizmetlerin daha etkin, verimli ve halk›n talep ve beklentilerine
daha duyarl› bir flekilde sunulmas›na yönelik bu aray›fllar yerel hizmet sunumunda çok
çeflitli alternatif yöntemlerin gelifltirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi sonucunu
do¤urmufltur.

Günümüzde yerel kalk›nma projeleri ve at›l›mlar›n› belediyeler birçok flekilde yürütmektedir.
Bunlardan birincisi iflletmelerdir. ‹flletmeler belediye bütçesi içinde ve d›fl›nda kurulmufl
olabilirler. ASK‹, ‹SK‹, EGO gibi özel yasayla kurulu olan iflletmelerdir. ‹kincisi, tanzim
sat›fl fonlar› ve döner sermayeli kurulufllard›r. Üçüncüsü de belediyelerin a¤›r bürokrasiden
kurtulmak için baz› kamu hizmetleri gören özel flirketlerdir (B‹T) (Kavruk, 2005: 433-4).

Kamu yönetiminde özellefltirme uygulamas›n›n tüm dünya da oldu¤u gibi Türkiye’de de
yayg›nlaflmas›, belediyelerin flirket kurma nedenleri içinde genel anlamda kabul edilebilir.
Bilindi¤i gibi özellefltirmede temel prensipler daha verimli çal›fl›lmas› daha kaliteli ürün
ve hizmetlere ulafl›lmas› olarak özetlenebilir. Bu ba¤lamda, belediyeler de, h›zl› kentleflme
sonucu kentlerde do¤an yeni ve nitelikli hizmet taleplerinin h›zla karfl›lanabilmesi, özel
sektörün finansman rahatl›¤›, özel sektörün rekabetçi mant›¤› içinde daha kaliteli ve ucuz
hizmet sunumu, nitelikli ve aman personelin farkl› bir ücretlendirme politikas›yla daha
kolay istihdam› ve merkezi idarenin yo¤un bask›s› yerine yöresel ihtiyaç ve gereklerin
emretti¤i ölçüde esnek davranabilme arzusu gibi nedenlerle çeflitli ifltiraklerde
bulunmaktad›r (Kavruk, 2005: 423).

Belediyelerin flirket kurmas›n›n ya da kurulu bir flirketin orta¤› olmas›n›n daha belirgin
sebebi olarak flunlar söylenebilir (Kavruk, 2005: 423; Berk, 2003):

• Merkezi yönetimin yo¤un vesayet denetiminden kurtulmak rahat hareket edebilmek,

• Su, gaz ve ulafl›m gibi özel sektörün yat›r›m yapmaktan belli bir dönem uzak durdu¤u
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kentin temel gereksinmelerinin özel piyasa disiplini içinde görülebilme arzusu
belediyelerin kamu teflebbüsleri kurmalar›na yol açm›flt›r.

• Devletin ve K‹T’lerin üstlenmedi¤i temel ihtiyaç maddelerinin bölgesel farkl›l›klar›n
gözetilerek yerel tüketiciye sa¤lanmas›n›n temini,

• Gelirlerde merkeze ba¤›ml›l›ktan ç›kma aray›fllar›, kredi temin edebilme imkanlar›n›n
artarak piyasa koflullar›nda banka kredileri ve borçlanma yoluyla finans sorunlar›na
çözüm arama,

• Yerel kalk›nma çabalar›na öncülük çabalar›. Yerel yönetimler, sermaye ve giriflimci
k›tl›¤›n› yerel vergi gelirleri ve bürokratlarla aflmaya çal›flm›fl çeflitli kalk›nma projeleriyle
yerel kalk›nmaya öncülük etme istekleri; yerel imkanlar› ve yerel sermayeyi harekete
geçiririrken bir ölçüde de halk kat›l›m›n› sa¤lamak,

• Yerel istihdam alanlar› oluflturmak, yerel halk›n iflsizlik sorununa çözümde pay sahibi
olmak, flirketler sayesinde yeni istihdam alanlar› yaratmak,

• Hizmet sunumunda zorluklara neden olan mevcut bürokratik yap›n›n d›fl›na ç›kma
iste¤i.

• Bürokratik iflleyiflin getirdi¤i yavafll›k, flekilsel iflleyifller ve engellerin d›fl›nda kalarak
memur zihniyeti tutum ve davran›fllardan uzaklaflma ve etkili, pratik hizmet sunma
iste¤i,

• Yeni gelir kaynaklar› yaratma iste¤i. Bu yolla yeni finansman ve ek gelir sa¤layacak
yeni kaynaklar yaratarak, art›k kangren haline gelen finansal sorunlara bir nebze de
olsa çare olabilme aray›fl›,

• Belediye imkanlar› ile istihdam etmenin güç oldu¤u nitelikli elemanlar›n istihdam
edilebilmeleri,

• Merkezi yönetimin s›k› denetimine nispetle daha esnek bir yap›lanmayla belde
yaflayanlar›na daha iyi hizmet götürebilme arzusu.

• Belediyenin hizmet alan› d›fl›nda da hizmette bulunabilme imkan›n› yakalayabilmesi,

• Belediye yöneticilerinin bu gibi kurumlar› reklam araçlar› olarak görmeleri ve bir de
geride bir eser b›rakma istekleri,

• Devlet ihale kanunu, muhasebe-i umumiye kanunu, devlet personel mevzuat› gibi
kamu hukuku kurallar›n›n ve serbest hareket etmeyi, pratik olmay›, alternatif üretmeyi
geciktiren hükümlerinden ar›narak, Türk ticaret kanunu ve di¤er özel hukuk kurallar›n›n
flirketlere tan›d›¤› serbest ortam› yakalamak,
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• Hizmet alanlar›n›n sürekli genifllemesi nedeniyle, yerel yönetimlerin örgüt, araç gereç
ve personel olarak da genifllemesi kaç›n›lmaz bir geliflmedir. Bu tür bir büyümede
bürokratik ve kamu kurumu fleklinde organize edilecek bir örgütsel büyüme yerine
ticari ve özel hukuka dayal› örgütler kurmak tercih edilmektedir. Bu büyümenin
getirece¤i yeni araç, personel ve yönetim bürokrasisine yeni birimler eklemek yerine
flirketlere yönelmek.

Belediye ‹ktisadi Teflebbüsleri (B‹T)

Birçok flirkette yerel yönetim pay›n›n %50’yi aflmas›, K‹T’lerde özellefltirme uygulama
ve tart›flmalar›na paralel bir flekilde, belediye hizmetlerinin ve bu arada hizmetlerin
özellefltirmesini de gündeme getirmifltir. Kamu iktisadi teflebbüslerinin k›saca K‹T olarak
adland›r›lmas› gibi belediyelerin sahip olduklar› flirketlere de B‹T denilmeye bafllam›flt›r
(Kavruk, 2005: 425). Belediye iktisadi teflebbüsleri, belediyelerin yerel kaynaklar› en
etkin flekilde de¤erlendirerek, yerel kalk›nmaya ve dolay›s›yla ulusal kalk›nmaya katk›da
bulunmaya olanak sa¤layan, ayn› zamanda yerel hizmetleri daha esnek ve dinamik bir
yap› ve süreç çerçevesinde sunmalar›na olanak tan›yan, yukar›da maddeler içinde
s›raland›¤› gibi belediyeleri daha etkin ve kaliteli hizmet sunma konusunda gelifltiren,
istihdam yatarak bir nebze de olsa iflsizlik sorununa çare olan alternatif bir yöntem olma
niteli¤iyle öne ç›kmaktad›r.

Günümüzde mevzuatla belediyeye verilen görevlerin d›fl›nda da faaliyette bulunabilen,
bir k›sm› kâr amac› güden bir k›sm› kar amac› gütmeyen belediye iktisadi teflebbüslerinin
genel özelliklerini Tortop flöyle s›ralar (1998:91, aktaran Berk, 2003:52):

• Belediye taraf›ndan kurulur veya belediyece ortak olunur. Bir iktisadi teflekkülü belediye
iktisadi teflekkülü yapan ve onu hem K‹T’lerden hem de özel sermaye yat›r›mlar›ndan
ay›ran en temel fark budur.

• Sermayesinin yar›s›ndan fazlas› belediyeye ait olmal›d›r. Böylece yönetiminde, karar
alma organlar›nda söz sahibi olacak olan belediye olcakt›r.

• Yönetimi belediyenin elinde olmal›d›r. Böylece her ne kadar piyasa koflullar› içinde
çal›flan bir flirket hüviyetinde olsa da öncelikli olarak kentin ihtiyaçlar›n› ve gereklerini
gözetmek ve bunlara iliflkin çözümler haz›rlamak, yani kurulufl amaçlar›n› terk etmemek
hususunda disipline edilebileceklerdir.

• Belediyenin görev alan›na giren konularda faaliyet gösterirler. Kurulufl aç›s›ndan böyle
bir yükümlülü¤ü yoksa da, B‹T’lerden beklenen özel sektör içinde faaliyet gösteren
bir giriflimci, bir flirket gibi hareket etmesi de¤il, kendisine ba¤l› olarak kurulan belediyenin
kent sakinleri nezdinde sundu¤u hizmet ve mallar› en iyi flekilde sunmas›d›r.

• Belediye bütçesinden ba¤›ms›z bir bütçeye sahiptirler. Bütçeleri merkezi yönetim
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taraf›ndan ya da belediyenin öz gelirleri kullan›larak haz›rlanmazlar. En genel anlamda
gelir ve gider meselelerinde ticaret ve özel hukuk normlar›na göre hareket eder ve
buna uygun bütçeleri belediyenin kurumsal kimli¤inin d›fl›nda haz›rlan›r.

• Özel hukuk tüzel kiflisidirler.

Sonuç

Dünyada ve Avrupa’da h›zl› bir devinim yaflanmakta, kürselleflme içinde bar›nd›rd›¤› iki
anlaml›l›k nedeniyle bir taraftan tüm bölge ve ülkeleri birbirine yaklaflt›r›rken di¤er yandan
onlar› bu küresel arenada rakipler ya da partnerlar haline getiriyor. Ülkemizin bu geliflmelerin
d›fl›nda kalmas› mümkün de¤il. Yerelleflmenin önem kazand›¤› bu evre, halka ve insanlara
en yak›n yönetim birimi olarak yerel yönetimlere, özellikle belediyelere büyük sorumluluklar
yüklemektedir. Art›k belediyeler, sadece klasik belediyecilik ifllerinden/hizmetlerinden
s›yr›lmakta; seçmenlerinin/kent sakinlerinin baflka beklentilerini de karfl›lama aray›fl› içine
girmifltir. Bunlar›n bafl›nda da yerel kalk›nma meselesi gelmektedir.

Belediyelerin kendilerinden beklenenler ›fl›¤›nda ve hukuki yap›n›n izin verdi¤i ölçüde
tüm dünyadaki e¤ilimin d›fl›nda hareket edebilmesi mümkün de¤il. Belki de içinde
bulunulan dönemde en önemli ifllerden biri yaflan›lan yeri gelece¤e haz›rlamak, sürdürülebilir
kalk›nmay› baflarabilmek. Çünkü bunu baflarmayan kentlerin ya da bölgelerin göründü¤ü
kadar›yla, ekonomisi, mimari yap›s›, çevresi ve sosyal durumu daha uzun y›llar koruyabilmesi
mümkün de¤ildir.

Belediyeler bu misyon için önemli vizyonu olmas› gereken kurumlard›r ve hatta bu vizyon
unsuru belki de yaflamsal niteliklidir. Belediyeler, bulunduklar› yörenin daha yaflanabilir
bir yer olmas› ve uzun y›llar öyle kalmas› için önemli efor sarf etmeli, özel sektör
yat›r›mc›lar›n›n, merkezi yat›r›mlar›n ve hatta kendi öz gelirlerinin bir bölümünün mutlaka
bu amaç için harcanmas›, merkezi yönetim ve yerel aktörler aras›nda mutlaka bir sinerjiyi
yaratabilmesi gerekmektedir. Hem yerel aktörlerin, hem merkezi yönetimin dâhil oldu¤u
ve iki tarafl› bu sürece yönetiflim diyoruz ve bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin
de bu kavram›n ›fl›¤›nda hareket etmeleri gerekmektedir.

Yukar›da zikredilenler ›fl›¤›nda flunu söyleyebiliriz: Bugün yerel yönetim anlay›fl› ve yerel
politika üreticileri klasik ve s›n›rl› bir yaklafl›mla belediyelerde daha fazla yaflam alan›
bulmakta zorlanacaklard›r. Bunun aksine vizyon sahibi ve kenti bir bütün olarak ele alan
ve kalk›nman›n pek çok alan›na nüfuz edebilen politikalar›n üretilmesine ihtiyaç vard›r.
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5.1. YEREL YÖNET‹MLERDE S‹YASAL ‹LET‹fi‹M

Sosyal yaflam›n ve insan iliflkilerinin temelinde iletiflim bulunmaktad›r. Kurumsal
örgütlenmelerin baflar›s› için de iletiflim hayati önem tafl›maktad›r. Demokrasinin
vazgeçilmez unsuru olan seçimler, siyasi süreç içerisinde yer alan siyasal iletiflimi bir
kat daha önemli hale getirmifltir. Karar organlar› seçimle belirlenen mahalli idareler de
bu kapsamda de¤erlendirilmelidir.

Halk›n deste¤inin kazan›lmas› ve sürdürülmesi, etkili bir iletiflimle mümkündür. Bir
kuruluflun baflar›l› icraatlar› tek bafl›na onun kamuoyundaki imaj›n›n aç›k ve net biçimde
oluflmas› için yeterli de¤ildir.  Di¤er yandan baflar›l› ifller olmaks›z›n yaln›zca iyi bir tan›t›mla
da kuruluflun halk nezdindeki itibar›n›n sa¤lanmas›, kamuoyunun deste¤ini sa¤lamak da
mümkün de¤ildir. Halk›n güven ve deste¤inin sa¤lanmas› için hem olumlu ifllerin
baflar›lmas›, hem de etkili bir siyasal iletiflimle bunun halka aç›klanmas› gerekmektedir.

‹LET‹fi‹M TEOR‹S‹:

Tüm sosyal iliflkilerin temelinde, iletiflim bulunmaktad›r. ‹letiflim, duygu, düflünce ve
bilgilerin sözlü ve sözsüz çeflitli araçlarla aktar›lmas› süreci olarak tan›mlanmaktad›r.
‹letiflim süreci genel olarak afla¤›daki modelle aç›klanmaktad›r.

Bilgi kayna¤› Gönderici kanal Al›c› Hedef

fiema I: ‹letiflim Modeli

Gürültü

Semantik
Gürültü

Fiziksel
Gürültü

Hiyerarflik
Gürültü

Kaynak: Goodall, 1983: 34

‹letiflimin gerçekleflmesi için bir kaynak, bu kayna¤›n iletti¤i bir mesaj, bu mesaj›n iletildi¤i
bir vas›ta ve bu mesaj›n yöneldi¤i bir al›c› bulunmak zorundad›r. Ayr›ca bir de iletiflimin
etkilendi¤i gürültü(noise) faktörü bulunmaktad›r. Bu modele, ilave olarak bir de geri
beslemenin eklenmesi gerekir. Gürültünün kapsam›na iletiflimin aksamas›na yol açan
tüm faktörler girmektedir. Gürültü genel olarak; iletiflimin etkilendi¤i gerçek gürültüden
meydana gelen fiziksel gürültü (örne¤in sokaktan geçen bir araban›n gürültüsü), kelimelere
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farkl› anlamlar yüklenmesinden kaynaklanan semantik gürültü ve bir kifli ile aran›zdaki
statü farkl›l›¤› vb. nedenlerden kaynaklanan hiyerarflik gürültü olarak üç s›n›fta
incelenmektedir (Goodall, 1983: 35-37.)

Bu kuramsal iletiflim teorisini, kiflisel seviyede ele ald›¤›m›za daha iyi anlamak mümkündür.
Baflka bir kimse ile olan iletifliminiz, birbirinizi ne kadar tan›d›¤›n›z, aran›zdaki uyum, ruh
haliniz, mesaj›n karmafl›kl›¤› ya da duyarl›l›¤›, yüzyüze mi, telefon, bilgisayar, ya da yaz›l›
bir not arac›l›¤›yla m› görüfltü¤ünüz gibi bir dizi faktörden etkilenir. Genel olarak, iletiflimde
bulundu¤unuz kifliyle ortak lisan ve de¤erleri paylaflt›¤›n›z, mesaj›n uygun bir zaman ve
mekanda sunuldu¤u, mesaj›n her iki taraf için de anlaml› oldu¤u ve her iki taraf›n da
iletiflime istekli oldu¤u durumlarda iletiflim daha baflar›l› bir biçimde gerçeklefltirilecektir.

Siyasal ‹letiflim

Siyasal iletiflim süreci de genel unsurlar› aç›s›ndan, yukar›da anlat›lan iletiflim sürecine
benzerlik gösterir. Siyasal iletiflimi farkl› k›lan en önemli özellik ise, mesaj›n kayna¤›n›n
siyasi bir kimli¤inin olmas› ve iletiflim sürecinin ço¤u zaman siyasi sonuçlar›n›n bulunmas›d›r.

Siyasal iletiflim, siyasi aktörlerce sürekli yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Çünkü
seçmenlerin büyük bir k›sm› siyasi tercihlerini seçim dönemlerinde de¤il, daha genifl
bir zaman diliminde olufltururlar. Modern demokrasiyi, halk›n seçimden seçime iradesini
aç›klad›¤› bir temsili sistem olarak anlamak, bir çok dinamik unsuru d›flar›da b›rakmak
demektir. Halk, seçimler d›fl›nda da e¤ilimlerini iktidara yans›tmaya çal›flmakta ve iktidarlar
halktan gelen sese, ellerinden geldi¤ince duyarl› olmaya çal›flmaktad›r. Demokrasilerde
iktidarlar güçlerini halktan al›rlar ve ancak halk›n deste¤inin devam etmesiyle varl›klar›n›
sürdürebilirler.

Siyasal iletiflimi farkl› k›lan bir di¤er unsur ise insanlar›n siyaset hakk›nda sahip oldu¤u
bilginin büyük bir k›sm›n›n do¤rudan kendi tecrübelerine dayanmamas›; daha ziyade bir
arac› vas›tas›yla edinilmesidir. Günlük hayatta karfl›lafl›lan pek çok örnekte, siyasi gerçeklik
hakk›ndaki alg›lay›fl› etkileyen bilgileri sa¤layan bir kaynak bulunmaktad›r. Aç›kça ya da
fark›nda olmadan, bu bilginin ne anlama geldi¤i, güvenilirli¤i ve mevcut bilgilerle bütünleflip
bütünleflmedi¤i ya da nas›l bütünleflece¤ine karar verilir. Bu nedenle siyaset, iletiflim
olmadan düflünülemez. Ancak, siyasal iletiflimin baflar›l› bir flekilde icra edilmesi di¤er
iletiflim biçimlerine k›yasla daha zordur. Zira siyasal iletiflimde genellikle kaynak ve al›c›
aras›nda de¤erler ve bak›fl aç›s› yönünden önemli farklar vard›r, en etkili vas›ta genellikle
yoktur, içerikte taraflardan biri ya da hepsi için dikkat da¤›t›c› hususlar vard›r ve hepsinden
önemlisi ise siyasal iletiflim mesajlar› s›kl›kla, olaylar ve de¤erler hakk›ndaki anlaflmazl›klar›
içeren mesajlard›r. (Danzinger, 1994: 242) Ayr›ca siyasal iletiflimin hedef kitlesi de di¤er
iletiflim türlerinden oldukça genifltir. Toplumun neredeyse tamam› siyasi aktörlerin hedef
kitlesi konumundad›r.
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Yerel Yönetimlerde Siyasal ‹letiflim

AK Partinin siyaset anlay›fl›n›n temelinde, “vatandafl odakl› siyaset” bulunmaktad›r. AK
Partinin siyasal iletiflim anlay›fl›nda ise, vatandafl›n merkeze al›nmas›, hiçbir ayr›m
olmaks›z›n toplumun tümüyle kucaklanmas›, tüm vatandafllarla karfl›l›kl› güven esas›nda
sa¤l›kl› iliflkiler kurulmas› hedefi yatmaktad›r. Bu anlay›fla uygun olarak, süreklilik, çift
yönlü olma, fleffafl›k, dürüstlük, samimiyet ve tüm vatandafllara eflit mesafede olma
prensipleri, AK Parti siyasal iletiflim anlay›fl›n›n çerçevesini çizmektedir. Bu ba¤lamda
yerel yönetim birimleri de, seçmenlerin yan› s›ra çoklu bir hedef kitle ya da paydafllar›na
yönelik etkin bir siyasal iletiflim uygulamak ve iyi iliflkiler gelifltirmek durumundad›r.

Yerel yönetim biriminin kurum imaj›n›n etkin bir flekilde yap›land›r›lmas› ve korunmas›
gerekmektedir. ‹maj, hedefledi¤imiz kitlelerin bizi nas›l gördüklerini, nas›l alg›lad›klar›n›
ifade eden özet bir de¤erlendirmedir; tüm paydafllar›n kurumu ya da kifliyi nas›l gördükleri,
nas›l bildikleri, ne düflündükleridir.

Yerel yönetim birimlerinin imaj›n› belirleyen en önemli faktör, temsilcisi konumundaki
kifliden (örne¤in, Belediyelerde Belediye Baflkan›) kaynaklanmaktad›r. Di¤er yandan,
yerel yönetim biriminin tüm organlar› ve bunlar›n toplumla olan iletiflim biçimleri, bu
imaj›n oluflmas›nda önemli bir role sahiptir.

Öncelikle yerel yönetim birimlerinin karar organlar›nda görev alacak olan kimselerin
ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal geliflmelerini yak›ndan takip etmeleri ve bu alanlarda
asgari bir genel kültüre sahip olacak flekilde kendilerini gelifltirmeleri gerekmektedir.

Ayr›ca yerel yönetim biriminin her kademesindeki görevlilerin yerel yönetim biriminin
imaj› aç›s›ndan çevrelerinde olumlu bir etki b›rakmalar› ve güvenilir olmalar› büyük önem
tafl›maktad›r. Bu nedenle yerel yönetim birimlerimizde görev alacak kiflilerin düzgün bir
yaflant›ya sahip olmalar› ve çevrelerinde dürüst kiflilikleriyle tan›nmalar›na dikkat edilmelidir.

Siyasal ‹letiflim Planlamas› Ve Yöntemleri

Etkili bir siyasal iletiflim stratejisinin oluflturulmas› ve uygulanmas› için genel hatlar› ile
afla¤›daki konulara dikkat edilmesi gerekir.

• Amaç: Siyasal iletiflimin bafll›ca amac›, siyasi aktör ya da kurumun ba¤lant› kurdu¤u
ya da kurabilece¤i kimseleri do¤ru bilgilendirmek, aç›k ve net bir imaj›n oluflmas›na
yard›m etmek ve bu kimselerin güven ve deste¤ini sa¤lamak en az›ndan onlar›n ilgi
ve sempatisini kazanmak ve devam ettirmektir. Bu amaçlar yerel yönetim birimleri
için de önem tafl›maktad›r.
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• Hedef Kitle:

Siyasal iletiflim faaliyetlerinin hedef kitlesi genel olarak, toplumun tümüdür. Yerel
yönetim birimlerinde de yerel yönetim hizmetlerinden yararlanan vatandafllar›n tümü
hedef kitlenin kapsam›na girmektedir. Bu ba¤lamda bilhassa daha önce duyulmayan
toplumun en ücra köflelerinde kalm›fl seslere dahi kulak verilmesi AK Parti’nin siyasi
anlay›fl› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

Toplumun geneline yönelik uygulanacak faaliyetlerde toplumun homojen bir grup
olmad›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r. Toplumun tamam›n› hedef almas›na karfl›n siyasal
iletiflim faaliyetleri planlan›rken, toplumun ortak özelliklerine göre kifli gruplar›na
ayr›larak her grubun beklentilerine uygun stratejiler gelifltirilmesi büyük önem tafl›r.
Bu kifli gruplar›; kad›nlar, gençler, iflçiler, memurlar, tar›m kesimi(k›rsal kesim), esnaflar,
yörenin yerlisi olmayan baflka illerden gelen yerleflik gruplar vb. fleklinde belirlenebilir.
Bu kifli gruplar›ndan önemli olanlar› ve grubun münferit olay karfl›s›ndaki tavr› tespit
edilmeli ve her bir grubun ihtiyaçlar›na, beklentilerine, taleplerine ve yap›s›na göre
farkl› etkinlikler ve iletiflim yöntemleri seçilmelidir. Örne¤in, gençlere yönelik bir
mesaj›n internetten verilmesinin yarar› olacak iken yafll›lara ya da k›rsal kesime yönelik
mesajlar›n internetten verilmesi yarar sa¤lamayacakt›r. Genel olarak siyasal iletiflimde
kullan›lan iletiflim kanallar›, iletiflim teknolojisindeki geliflmelere ba¤l› olarak
de¤iflmektedir. Siyasal iletiflimde bulunanlar›n tercihleri, kullanacaklar› iletiflim yöntem
ve teknikleri, al›c› hedef kitlenin bunlar› maddi ve teknik olarak kullanabilme olanaklar›
ile s›n›rl›d›r

Hedef Kitlenin
Mevcut Durumu

• Düflmanl›k/
muhalefet

• Tarafs›z Tutum

• Sempati

• ‹lgisizlik

• Bilgisizlik/Yanl›fl
Bilgi

Hedef Kitle
‹stenilen Durum

• Tarafs›z Tutum

• Sempati

• Destek/Aktif
Kat›l›m

• ‹lgi

• Bilgi/Do¤ru
Bilgi

Siyasal ‹letiflim Dönüflüm Süreci

Kaynak: Ertekin, 2000: 25’den uyarlanm›flt›r.
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Yerel yönetimlerin baflar›s›ndaki temel faktörlerden biri de sosyal paydafllar› ile
kurduklar› sa¤l›kl› iliflkilerdir. Sosyal paydafllar ile kast edilen bir yerel yönetim biriminin
ald›¤› kararlar, faaliyet ve çal›flmalar› ile etkiledi¤i ve etkilendi¤i tüm gruplard›r. ‹lgili
sosyal paydafllar›n ilgi alanlar›na yönelik olarak bu gruplar› sistemli olarak bilgilendirmek,
ilgili gruplardan gelen öneri/elefltiri/taleplere karfl› duyarl›l›k sergilemek yerel yönetim
biriminin baflar›s›n› güçlendirecektir. Özellikle yerel kanaat önderlerinin deste¤i
sa¤lanmaya çal›fl›lmal›d›r.

• Mesajlar›n Niteli¤i:

Do¤ru ve etkili bir iletiflimin kurulabilmesinin ön koflulu ayn› dili ayn› kavramlar›
kullanmakt›r. Öncelikle, yerel yöneticilerin bulunduklar› yörenin sosyolojik yap›s›n› ve
toplumsal de¤erlerini iyi bilmeleri, hedef vatandafl kitlesini iyi tan›malar› gerekmektedir.
Al›c› kitleye ulaflabilecek yöntemler ve buna ba¤l› olarak kullan›lacak tekniklerin neler
olaca¤› hususu, al›c› taraf›n sosyo ekonomik yap›s›n›n bilinmesi ile olanakl›d›r.

Mesajlar›n dilinin ve üslubunun sade ve herkes taraf›ndan anlafl›labilir olmas›na özen
gösterilmelidir. Ayr›ca toplumun ortalama de¤er yarg›lar›ndan uzaklafl›lmamas› ve
hassas konularda titizlik gösterilmesine dikkat edilmelidir.

‹lgili gruba hangi konularda bilgi verilmesinin yerinde olaca¤›, bu grupta yer alan
kimselerin duymak isteyecekleri, destekçisi olacaklar› mesajlar›n neler oldu¤unun
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gruplardaki vatandafllarla yerel yönetim birimi
aras›ndaki iliflkinin niteli¤i ve kayna¤› anlafl›lmaya çal›fl›lmal›, bunun arzu edilen biçimde
devam etmesi için gerekli mesajlar ve bu gruptaki vatandafllarla iliflkiyi tehdit eden
potansiyel riskler tespit edilmelidir.

KONULAR

KENTLEfiME
/ÇEVRE

SORUNLARI

EKONOM‹
/SOSYAL
POL‹T‹KA

Kentsel dönüflüm

Çevre Sorunlar›

Asayifl

‹flsizlik

Yoksullukla



123

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Beflinci Bölüm

Muhalif ya da ilgisiz gruplar üzerinde, yerel yönetim biriminin çal›flmalar›n›n dayand›¤›
temel de¤erler, amaçlar› ve çal›flmalar› hakk›nda sistemli ve sürekli bilgilendirme/ikna
faaliyetleri yürütülmelidir.

Muhalif ve rakiplerden gelecek elefltiri ve sald›r›lara yönelik cevaplar zaman›nda ve
doyurucu bir mahiyette gelifltirilmeli ve sunulmal›d›r. Elefltiri ya da sald›r›lar karfl›s›nda
sessiz kal›nmas› ço¤unlukla kabul ya çekimserlik olarak alg›lanmakta ve toplum
nezdinde olumsuz etkiye yol açmaktad›r.

Hiçbir vatandafl aras›nda ayr›m gözetilmeksizin, herkese hoflgörü ile yaklafl›lmas› ve
hatta, yüzyüze görüflmeler, ziyaret vb. etkinliklerde, olumsuz tav›r içindeki
vatandafllar›m›za karfl› daima nezaket ve ilgi gösterilmesi, ayr›m gözetmeyen ve
eflitlikçi uygulamalar›n alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. Bilhassa bu gruplara yönelik
verilecek mesajlar›n rakamlar, istatistikler ve somut baflar›larla içinin iyi doldurulmas›
büyük önem tafl›maktad›r.

VER‹’LERLE

Yap›lanlar

Yap›lacak Olanlar

Vaat/Taahhütler

Beklentiler

DURUMUN ANAL‹Z‹

‹KNA, DESTEK, KATILIM

GELECEK FAYDA

ÇÖZÜMLER

Bir kurumun kendi içinde bir bütünlük ve ahenk sa¤layamad›¤› sürece, d›fl çevreye
karfl› yapmas› gerekenleri do¤ru bir flekilde saptamas› ve uygulamas› mümkün de¤ildir.

Bu nedenle yerel yönetim biriminin tüm organlar›n›n ortak amaç ve de¤erler etraf›nda
birleflmesini, d›fl çevreye karfl› uyum ve ahenk içinde adeta “tek bir ses” olarak
bütünleflmesini sa¤lamak gerekir.

D›fl çevreye karfl› bir bütün olarak hareket edilebilmesi için gelece¤e dönük projelerin
ana hatlar›yla tüm kademelerle paylafl›lmas› ve kurumla iliflkili herkesin projeleri
yürekten sahiplenmeleri ve savunmalar› sa¤lanmal›d›r.
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‹letiflim Araçlar›:

Siyasal iletiflim faaliyetlerinde, faaliyeti tasarlayan›n bilgi ve yarat›c›l›¤›na ba¤l› olarak her
tür araç kullan›labilir.

AK Parti’nin siyasal iletiflim baflar›s›n›n temelinde, vatandafllar›m›zla do¤rudan ve sürekli
iliflki kurmas› yatmaktad›r. Siyasal iletiflimin en eski biçimi, vatandafllarla kurulan yüzyüze
do¤rudan iletiflim vas›tas›yla gerçekleflmifltir. Bugün dahi birçok farkl› iletiflim biçimlerinin
yayg›nlaflmas›na ra¤men, yüzyüze iletiflim önemli kalmaya devam etmifltir çünkü, insanlar
siyasi ilgilerini ifade etmek için do¤rudan iletiflime her zaman itimat ederler. Çocuklar›n
aileleri taraf›ndan sosyallefltirilmelerinden, toplumdaki otorite iliflkilerine, yerel bir
siyasetçinin seçmenleriyle yapt›¤› bir toplant›ya, diplomatlar›n ülkeler aras›ndaki bir
uyuflmazl›¤› çözmek için girifltikleri bir çabaya kadar do¤rudan iletiflim siyasal iletiflimin
önemli bir arac›d›r. Yüzyüze iletiflim sözlü ya da sözsüz olarak enformasyonun zengin
bir flekilde de¤iflimine olanak tan›r ve bir arac› ile gerçekleflen iletiflimin olas› çarp›tmalar›n›
en aza indirir. Bu nedenle yerel yönetim birimini temsil eden kimselerin, vatandafllarla
sürekli olarak iç içe olmalar› ve vatandafllarla azami ölçüde yüzyüze iletiflim kurmalar›nda
yarar vard›r.

Yüzyüze iletiflimin d›fl›nda afifl, billboard, televizyon/radyo/internet reklamlar›, el ilan›,
miting/kapal› salon toplant›s›/kutlama etkinliklerin düzenlenmesi gibi kitlesel iletiflime
olanak sa¤layacak yöntemlerden de yararlan›lmas› gereklidir.

• Topluma yararl› faaliyetler içerisindeki kurulufllar›n sorunlar›, yerel sorunlar, topluma
mal olmufl sorunlarla özel olarak ilgilenilmeli ve bu konulara yönelik olarak getirilen
çözümlerin tan›t›m›nda kitlesel iletiflim yöntemlerinden de yararlan›lmal›d›r.

• Küresel düzeyde ve ulusal seviyede önemli günler takip edilerek, bu günlerle ilgili
etkinlikler düzenlenmelidir. Bu günlerin özel olarak hitap etti¤i bir kurum, kifli ya da
kifli grubu var ise bu gruplara özel mesajlar gönderilmeli ya da o günle iliflkili etkinlikler
düzenlenmelidir. Örne¤in; 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde kad›nlara yönelik sosyal
etkinlikler, Dünya Yafll›lar haftas›nda, yafll›lara hitap eden etkinlikler düzenlenmesi gibi.

• Ulusal ve yerel faaliyetler yak›ndan takip edilerek, desteklenmesi gereken etkinliklere
yerel yönetim biriminin kat›l›m› teflvik edilmeli ve sa¤lanmal›d›r.

• Yerel yönetim biriminin faaliyetlerini ve icraatlar›n› tan›t›c› materyaller (afifl, broflür,
ilan, bill board, internet reklam› vs.) belirli periyodlarla topluma ulaflt›r›lmal›d›r.

• Kurumsal ve görsel kimlik oluflturma:

Yerel yönetimlerin tüm iletiflim faaliyetlerinin belli bir kurumsal ve görsel kimlik
çerçevesinde gerçeklefltirilmesi iletiflimin etkisini güçlendirecek faktörler aras›nda
bulunmaktad›r.
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Kurumsal kimlik, bir kurumun imaj›n›n oluflmas›nda rol oynayan kurumun kendini temsil
etme biçimlerinin tamam›n› ifade etmektedir.  Görsel kimlik, kurumsal kimli¤in temsili
ve özet bir ifadesi olarak görülebilir. Görsel kimlik iletiflim aç›s›ndan önemli birer araç
özelli¤i tafl›r. Görsel kimlikler kolay hat›rlama, di¤er iletiflimlere uyarlama ve mesaj tafl›ma
özellikleri aç›s›ndan da son derece önemlidir. Görsel kimlik adeta bir kurumun imzas›d›r.
Görsel kimlik oluflturulmas› kapsam›nda kurumu an›msatacak bir tasar›m›n ne ölçülerde
ve nas›l kullan›lmas› gerekti¤i belirlenir ve kurumla iliflkili tüm materyallerde bu görsel
kimli¤e sad›k kal›nmas› gerekir.

• Medya ‹letiflimi:

Medya, insanlar için en önemli bilgi kaynaklar› aras›nda bulunmaktad›r. Bu nedenle
medya ile iliflkiler ve medyada olumlu bir biçimde yer alma, siyasal iletiflim faaliyetleri
aç›s›ndan oldukça önemli bir yere sahiptir.

Medyada faaliyetlerin ve mesajlar›n daha fazla yer almas›n› sa¤lamak, do¤ru yöntemler
uygulamakla mümkündür. Medya ne duymak ister; hangi haberler medyan›n daha fazla
ilgisini çeker ve medya bir haberde neleri arar? Medya öncelikle izleyicilerinin ilgilenece¤i,
tazeli¤ini koruyan ve bütünlü¤ü olan bir hikaye ister. Medyada daha fazla yer almak için
flu noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

• Öncelikle ulusal ve yerel bas›n mensuplar›n›n isim ve irtibat bilgileri düzenli olarak
güncellenmeli ve haz›r bulundurulmal›d›r.

• Bir faaliyet gerçeklefltirilmeden yeterli zaman öncesinde ve gerçeklefltirildikten sonra
da zaman kaybetmeksizin medyan›n ilgili birimleri haberdar edilmelidir.

• Gerçeklefltirilen faaliyetlerde bas›n için uygun bir yer ayr›lmas›na dikkat edilmelidir.

• Bas›n toplant›s› gibi etkinliklerin ayn› gün yerel/ulusal televizyonlarda, bir sonraki gün
yerel/ulusal bas›nda yer alabilmesi için, haberin yay›na haz›rlanmas› süresi göz önünde
bulundurularak, sabah saatlerinde yap›lmas› yerinde olacakt›r.

• Bas›n toplant›lar›n›n çok uzun tutulmamas›nda ve bas›n mensuplar›ndan gelen sorular
konunun esas›ndan uzaklaflt›¤› takdirde toplant›ya konu olan etkinli¤e vurgu yap›lmas›nda
yarar vard›r.

• Kritik konularda yap›lacak olan bas›n toplant›lar› ve ropörtajlar›n ses ve görüntü kay›tlar›n›n
kay›t alt›na al›nmas›, daha ilerde ortaya ç›kacak yanl›fl anlamalar›n önüne geçilmesini
ve telafi edilmesini sa¤layacakt›r.

• Bas›n/haber bülteni gibi da¤›t›m› yap›lan malzemelerin belli baz› özellikleri tafl›mas›na
dikkat edilmelidir. Bas›na gönderilen bültenin bir bafll›¤› bulunmal›d›r. Bu bafll›k haberin
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bas›nda yer almas› istendi¤i biçimde tasarlanmal›d›r. Bültenin söz konusu faaliyet/olay›n
kim taraf›ndan yap›ld›¤›, neden yap›ld›¤›, bu olaydan kimin ne flekilde yarar sa¤layaca¤›,
kat›lanlar, yeri ve zaman›, mevcut durumla iliflkisi, toplumun yararlar›, insanlar›n neden
kat›lmas› gerekti¤i gibi unsurlar› içermesi gerekmektedir. Gerekti¤inde foto¤raf, bilgi
vb. deste¤i sa¤lanmal›d›r.
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5.2. YEREL SEÇ‹MLERDE SEÇMEN E⁄‹L‹MLER‹

Girifl

Bat›l› ülkelerle k›yasland›¤›nda ülkemizde belediyelerin kurulmas›n›n tarihi çok gerilere
gitmemektedir. Modernleflme hareketlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan yenileflme hareketleri
birçok alanda görülürken özellikle yönetim alan›nda yap›lan düzenlemeler yeni bir dönemin
iflaretlerini ortaya koymaktayd›. 1839 Tanzimat Ferman› ile bafllayan yeni süreçte devletin
idari ve hukuksal yap›s›n›n rasyonel esaslara ba¤lanmas› amaçlanmaktayd›.

Ülkemizdeki ilk belediye örgütü ‹stanbul’da kurulmufl, daha sonra ülkenin di¤er flehirlerine
yay›lm›flt›r. Bu anlamda 1854 y›l›nda ‹stanbul’da Frans›zlar›n komün idaresi model al›nmak
suretiyle ilk belediye idaresi olan “fiehremaneti” kurulmufltur. Bu idarenin bafl›nda
fiehremini denilen ve padiflah taraf›ndan atanan bir belediye baflkan› ve atamayla gelen
ve on iki üyeden oluflan bir flehir meclisi bulunmaktayd›. ‹stanbul fiehremaneti teflebbüsü
istenilen fayday› ve sonuçlar› sa¤layamay›nca bu giriflim yar›m kalm›fl ve padiflah
taraf›ndan, kurulacak belediye yönetimi hakk›nda önerilerde bulunmak ve bir kurulufl
tasar›s› haz›rlamak amac›yla “‹ntizam-› fiehir Komisyonu” kurulmufltur. Komisyon k›sa
bir süre içerisinde yeni bir nizamname haz›rlayarak padiflaha sunarken özetle kanalizasyon
ve suyollar›n›n yap›lmas›n›, sokaklar›n temizli¤inin sa¤lanmas›n›, sokak ayd›nlatmalar›n›n
yap›lmas›n› ve mümkün oldu¤unca genifl sokaklar›n aç›lmas›n› istemifltir. Komisyon, bu
klasik belediyecilik hizmetleri d›fl›nda ‹stanbul’un on dört daireye ayr›lmas›n› ve her birine
ayr› bir belediye baflkan› atanmas›n› düzenlerken ayn› anda tüm belediyelerin kurulmas›n›n
mümkün olmad›¤› belirtilerek Galata ve Beyo¤lu’nun pilot bölge olarak seçilmesine karar
verilmifltir.

Böylece yar›m kalan bir teflebbüsten sonra ilk belediye teflkilat› 1858 tarihinde ‹stanbul
Beyo¤lu’nda Alt›nc› Belediye Dairesi ismiyle kurulmufl oldu. ‹lk belediyenin kurulmas›ndan
bu yana tam› tam›na yüz elli y›l geçerken belediye yönetimi ve belediyecilik tarihi
bak›m›ndan birçok önemli geliflme olmufltur. Uzun ince bir yolda ilerleyen ve bitmeyen
senfoniye dönüflen yerel yönetimler meselesi bugün de güncelli¤ini korumaktad›r.
Gelinen noktada Türk Belediyecili¤inin temel sorunlar› halen çözülebilmifl de¤ildir. Kaynak
sorunu artarak devam ederken, k›smen gevfletilmifl olsa da merkeziyetçilik sorunu, son
tasar›yla ileri bir ad›m at›lm›fl olmakla birlikte idari vesayet meselesi varl›¤›n› halen devam
ettirmektedir.

Bugün ülkemizde toplam 3225 belediye bulunmaktad›r. Bunlar›n 16’s› Büyükflehir
belediyesi, 65’i il belediyesi, 101’i Büyükflehir ilçe belediyesi, 283’ü Büyükflehir ‹lk
Kademe Belediyesi, 749’u ‹lçe Belediyesi ve 2011’i belde belediyesidir.
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Yerel Yönetimlerde Temsil

Yerel demokrasinin befli¤i say›lan ve siyasal kat›lman›n ilk ad›m›n› oluflturan yerel
yönetimler ve yerel yönetim seçimleri bütün zamanlarda siyaset biliminin ve siyaset
sosyolojisinin temel tart›flma alanlar›ndan biri olmufltur. Yerel seçimler, kat›l›m oranlar›,
seçmen e¤ilimleri, sonuçlar› ve ilgilileri ba¤lam›nda genel seçimlerden ayr›lan seçimlerdir.
Bununla birlikte yerel seçimler yerel yöneticilerin seçilme eylemi kadar ayn› zamanda
seçmenlerin merkezi iktidara bir mesaj verme biçimi olarak da de¤erlendirilmektedir.
Bu ba¤lamda yerel seçimleri genel seçimlerden ayr› düflünmek ço¤u kez mümkün
de¤ildir. Yerel seçimler Türkiye örne¤inde kimi zaman genel seçimlerin sa¤lamas›n›n
yap›ld›¤› seçimler olarak görülürken kimi zaman ise genel seçimler öncesi bir tür kamuoyu
yoklamas› olarak mütalaa edilen seçimler olmufltur.

Türkiye’de genel seçimler konusunda çeflitli çal›flmalar yap›lm›fl olmakla birlikte yerel
temsil ve seçmen davran›fl› konusunda pek az çal›flma bulunmaktad›r. Varolan çal›flmalar
da henüz yeni olup geçmifl dönemlerle mukayese imkan› vermemektedir. Bu anlamda
yerel seçim monografileri ve karfl›laflt›rmal› yerel seçim incelemeleri konusu siyaset
biliminin ve yerel yönetimlerin en az çal›fl›lan alanlar›ndan biridir. Özelde yerel temsil
konusunun neden bu kadar az çal›fl›ld›¤› ayr› bir tart›flma konusu olmakla birlikte sadece
yerel temsil konusunun de¤il genel temsil konusunun da ülkemizde az çal›fl›lan alanlardan
biri oldu¤u görülmektedir.

Türkiye’de yerel seçim mevzuat›n› ya da yerel seçimlerin yasal alt yap›s›n› oluflturan
yasal geliflmeleri üç dönemde incelemek mümkündür. ‹lk olarak ele al›nmas› gereken
dönem yerel yönetimlerin kurulufl aflamas›na da denk gelen ve II. Meflrutiyet’le ve 1961
Anayasas› ile bafllayan ve 1963’de yap›lan düzenlemelere kadar devam eden dönemidir.
1913-1963 tarihleri aras›n› kapsayan bu dönemde il genel meclisi, belediye meclisi ve
köy ihtiyar meclisi seçimlerinde ço¤unluk sistemi uygulanm›flt›r. 1946 y›l›na kadar il
genel meclisi üyeli¤i seçimleri iki dereceli olarak yap›lm›flt›r. 1963 y›l›na kadar belediye
baflkanlar› iki dereceli sistemle yani belediye meclisi taraf›ndan seçilmifltir. Seçimlerin
gözetimi ve denetimi 1950 y›l›na kadar mülki idare amirlerinin gözetiminde kurulan seçim
kurullar›na b›rak›l›rken, Yüksek Seçim Kurulu’nun 1950 y›l›nda kurulmas›yla yarg› denetimi
ve gözetimi alt›nda yap›lmaya bafllam›flt›r.

‹kinci dönem olarak da nitelenen dönem 1963-1980 dönemidir. Bu dönem yerel seçim
mevzuat› bak›m›ndan temel düzenlemelerin yap›ld›¤› y›llar olmufltur. Belediye meclisi
ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerinde nispi temsil sistemine geçilmifl ve belediye
baflkanl›¤› seçimi tek dereceli olarak yap›lmaya bafllam›flt›r. 1961 Anayasas› ile kurulan
ve anayasal bir kurulufl haline gelen Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulmas›, seçimlerin
denetimi ve gözetimi bak›m›ndan önemli bir kurumsal geliflme olmufltur. Ayr›ca bugün
de seçim hukukunun temel düzenlemesi niteli¤inde olan 298 say›l› “Seçmenlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun” da yine bu dönemde ç›kar›lm›flt›r. Bu
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dönemde 1963, 1968, 1973 ve 1977 yerel seçimleri olmak üzere toplam dört yerel
seçim yap›lm›flt›r.  Bu dönem yerel yönetimlerin ç›kmamak üzere ülke gündemine
girdikleri dönem olmufltur. 1960’l› y›llarda yerel yönetimlerin merkezi idarenin bir uzant›s›
olarak görülme e¤ilimi devam ederken özellikle 1970’li y›llarda merkezi idarenin farkl›,
yerel yönetimlerin farkl› partilerde olmas› ciddi bir tart›flma ortam› do¤urmufl ve bu y›llar
bir nevi yerel yönetimlerin rüfltünü ispatlama dönemi olmufltur.

Üçüncü dönem ise 1984 sonras› dönemi kapsamaktad›r. Bu dönemde il genel meclisi,
belediye meclisi ve köy muhtar› seçimi için yap›lm›fl düzenlemelere son verilerek yerel
seçimleri topluca düzenleyen bir yasa yap›lm›flt›r. Bu dönemde,  nispi temsil, onda birlik
baraj ve kontenjan adayl›¤› uygulamalar› son bulmufl ve yerel seçim sisteminde ço¤unluk
usulüne dönüfltürülmüfltür.  Bu dönemde 1984, 1989, 1994, 1999 ve 2004 yerel seçimleri
olmak üzere toplam befl seçim yap›lm›flt›r. Toplam dokuz yerel seçimden üçü (1973,
1977 ve 1999 yerel seçimleri) genel seçimlerle ayn› y›l yap›l›rken di¤erleri genel
seçimlerden farkl› y›llarda yap›lm›flt›r. 1963 Yerel seçimlerinden 2004 yerel seçimlerine
gelinceye de¤in baflta belediye say›s› olmak üzere hem belediye meclis üye say›s› hem
de il genel meclisi üye say›s› zamanla katlanarak artm›flt›r.

Yerel yönetim seçimleri kullan›lan yayg›n biçimiyle genel seçimlerin sa¤lamas›n›n ve
provas›n›n yap›ld›¤› seçimler olarak an›lmaktad›r. Yerel seçimler genel seçimler sonras›nda
ise genel seçimlerin sa¤lamas›n›n yap›ld›¤› seçimler olarak adland›r›l›rken genel seçimlerden
önce ise bu seçimlerin provas›n›n yap›ld›¤› seçimler olarak nitelendirilmifltir. Bu ba¤lamda
yerel yönetim seçimleri do¤rudan veya dolayl› olarak ülke yönetimini etkileyen ve genel
siyasete yön veren seçimler olmufltur.

‹flte bu çal›flma ile 1963 yerel seçimleri ile bafllayan dönemde yap›lan toplam dokuz
yerel seçimin seçmen e¤ilimleri, seçim co¤rafyalar›, seçmen davran›fllar› ayr›-ayr›
irdelenecek ve karfl›laflt›rmal› analizleri yap›lacakt›r.

Türkiye’nin Yerel Seçim Tarihi

1. 1963 Yerel Seçimleri ve Normale Dönüfl

27 May›s 1960 Askeri müdahalesiyle kesintiye u¤rayan siyasal hayat baflta Demokrat
Parti (DP) genel baflkan› Adnan Menderes’in idam› ve DP’nin kapat›lmas› olmak üzere
birçok soruna neden olmufl ve Türk siyasal hayat› için tam bir trajediye dönüflmüfltür.
Askeri müdahaleler gelene¤inin ilkini oluflturan 27 May›s darbesi demokrasiye ara vermifl
ve ola¤anüstü bir dönemin yaflanmas›na neden olmufltur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 27 May›s yönetimine destek vermesi
sonucunda kapat›lmay›p kurucu mecliste görev al›rken Demokrat Parti’nin kapat›lmas›
parti sisteminin de ciddi tahribata u¤ramas›na neden olmufltur. 1961 Anayasas›n›n kabul
edilmesinden sonra parti örgütlenmesi konusundaki yasaklar›n kalkmas›yla 13 fiubat
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1961’de DP’nin devam› oldu¤unu söyleyen Adalet Partisi de (AP) dahil olmak üzere on
dört parti kurulmufltur.

1961 Genel seçimleri Askeri idarenin flekilsel olarak sona erdi¤ini göstermekle birlikte
1960-1963 dönemi ordunun siyasal yaflam üzerinde a¤›rl›¤›n› korudu¤u y›llar olmufltur.
1961 Genel seçimleri sonras› zoraki CHP-AP koalisyonu kurulmufl ancak bu birliktelik
uzun sürmemifltir. 1965 Genel seçimlerine kadar ‹smet ‹nönü önderli¤inde üç koalisyon
hükümeti kurulmufl ancak yaflanan kar›fl›kl›klar nedeniyle hiçbiri istenilen performans›
gösterememifltir.

17 Kas›m 1963 Yerel Seçimleri yukar›da çok k›sa olarak özetlemeye çal›flt›¤›m›z ortamda
yap›l›rken; yerel seçimlerin sadece yerel yöneticilerin belirlendi¤i bir seçim anlam›na
gelmedi¤ini de ortaya koyan ilk yerel seçim olmufltur. 1963 Yerel seçimleri, 1961 genel
seçimlerinde ola¤anüstü koflullar gere¤i fikrini tam olarak sand›¤a yans›tamayan halk›n
27 May›s yönetimine tepkisini ortaya koydu¤u seçim olmufltur. 1963 yerel seçimleri bu
anlamda 27 May›s döneminin sona erdi¤ini gösteren seçimler olmufl ve bir nevi hükümete
verilen güvenoyu gibi alg›lanm›flt›r. Seçim sonras› CKMP ve YTP seçim yenilgilerini CHP
ile koalisyon kurmalar›na ba¤layarak CHP ile kurduklar› koalisyon ortakl›¤›ndan ayr›lm›fllard›r.
Böylece 1963 yerel seçimleri dolayl› olarak da olsa hükümet de¤iflikli¤ine neden olmas›
ba¤lam›nda seçim tarihinde yerini alm›flt›r.

1961 Genel seçimlerine (% 81.4) göre kat›lman›n düflük oldu¤u 1963 yerel seçimleri
(% 69.3 Belediye baflkanl›¤› seçimleri baz al›nm›flt›r) 1950 döneminde oldu¤u gibi yeniden
iki partili bir sistemin ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. 1961 Seçimlerine henüz kurulufl
aflamas›nda iken giren ve oylar›n›n bir k›sm›n› DP’nin devam› iddias›nda olan Yeni Türkiye
Partisi’ne (YTP) kapt›ran AP, bu seçimlerde DP’nin devam› ve merkez sa¤›n en güçlü
adresi oldu¤unu göstererek bir nevi rüfltünü ispat etmifltir. CHP, 27 May›s yönetiminin
deste¤iyle elde etti¤i iktidar pozisyonunu halk›n deste¤iyle pekifltirmek isterken seçim
sonuçlar› bu dile¤in tersi fleklinde olmufltur.

1963 yerel seçimleri 67 il, 559 ilçe ve 406 belde olmak üzere toplam 1032 belediye
baflkanl›¤› için yap›l›rken Adalet Partisi 41 il merkezi, 241 ilçe merkezi ve 210 belde dahil
toplam 492 yerleflim biriminde belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. CHP ise 23 il merkezi,
188 ilçe ve 121 belde dahil 332 yerleflim biriminde belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r.
Tablo 1’de görüldü¤ü üzere AP, CHP karfl›s›nda hem belediye baflkanl›¤›, hem belediye
meclisi hem de il genel meclisi seçimlerinde büyük bir üstünlük sa¤lam›flt›r. 1963 Yerel
seçimlerinin kesin galibi Adalet Partisi olurken, halk 1961 genel seçimlerinde olmasa
bile yerel seçimlerde askeri müdahaleyi tasvip etmedi¤ini ve yap›lanlar› onaylamad›¤›n›
seçim sand›¤›nda bir kez daha göstermifltir. Tablo 1’de görüldü¤ü gibi AP belediye
baflkanl›¤› seçiminde % 45.9, belediye meclisi seçiminde % 49.9 ve il genel meclisi
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seçiminde % 45.4 oran›nda bir oy al›rken; CHP ise belediye baflkanl›¤› seçiminde %
35.6, belediye meclisi seçiminde % 38.2 ve il genel meclisi seçiminde % 36.2 oran›nda
bir oy alm›flt›r.

1961 seçimlerinde YTP’nin AP’nin oylar›n› bölmesi gibi bir olay 1963 yerel seçimlerinde
olmay›nca merkez sa¤›n adresinin AP oldu¤u sand›kla bir kez daha görülmüfltür. AP,
CHP karfl›s›nda yerel yönetimlerde iktidara gelerek ülke yönetimini de elde edece¤inin
ilk iflaretini vermifltir. Türkiye’nin üç büyük ilinin ikisinde seçimleri AP kazan›rken birini
CHP kazanm›flt›r. Ankara belediye baflkanl›¤›n› CHP aday› Halil Sezai Erkut kazan›rken;
‹stanbul’da AP aday› Kadri Ero¤an, ‹zmir’de ise Osman Kibar’la belediye baflkanl›klar›n›
kazanm›fllard›r. ‹stanbul Belediye Baflkan› seçilen Kadri Ero¤an’›n seçimlerinin iptal
edilmesiyle CHP aday› Haflim ‹flcan ‹stanbul belediye baflkan› olmufltur.

Belediye Baflkanl›¤› Belediye Meclisi ‹l Genel Meclisi

PART‹

AP

CHP

CKMP

MP

T‹P

YTP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

1.366.145

1.060.534

45.448

73.416

18.094

107.936

300.079

2.971.652

%

45.9

35.6

1.53

2.4

0.6

3.6

10.1

100

Oy

1.356.760

1.038.002

63.000

76.909

20.327

122.145

40.003

2.717.146

%

49.9

38.2

2.3

2.8

0.7

4.5

1.4

1000

Oy

4.344.185

3.458.972

292.596

295.523

37.898

621.600

500.315

9.551.089

%

45.4

36.2

3.06

3.09

0.4

6.5

5.24

100

Tablo 1.  17 Kas›m 1963 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1963 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

2. AP ‹ktidar›n›n Kuvvetlenmesi ve 1968 Yerel Seçimleri

1968 Yerel seçimleri ülkede birçok de¤iflikli¤in oldu¤u döneme denk gelmifltir. Öncelikle
normal zamanda 1967 y›l›nda yap›lmas› gereken yerel seçimlerin iktidar›n seçimleri bir
y›l sonraya ertelemesiyle 1968 y›l›nda yap›lamas›na karar verilmifltir. 1963 yerel
seçimlerinden sonra 1965 genel seçimleri de Adalet Partisinin CHP karfl›s›nda büyük
üstünlü¤ü ile sonuçlan›rken AP’de genel baflkan de¤iflikli¤i olmufl ve vefat eden Rag›p
Gümüflpala’n›n yerine genel baflkanl›¤a Süleyman Demirel seçilmifltir. Bu dönemde
yaflanan bir di¤er geliflme sa¤l›k sorunlar› nedeniyle Cumhurbaflkanl›¤›ndan ayr›lan Cemal
Gürsel’in yerine Cevdet Sunay’›n cumhurbaflkan› olmas›d›r.  CHP içerisinde yükselen
parti içi muhalefeti kontrol etmek ve partiye yeni bir aç›l›m sa¤lamak amac›yla 1965
seçimlerinde “CHP’nin ortan›n solunda bir parti oldu¤u” söylenmeye bafllam›flt›r.
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1963 yerel seçimlerine alt› siyasi parti kat›l›rken 1968 yerel seçimlerine sekiz siyasal
parti kat›lm›flt›r. Parti say›s›n›n y›llar içerisinde artt›¤› bu dönemde Türk siyasal hayat›nda
iki parti sisteminin yavafl-yavafl parçalanmaya ve partilerin farkl› görüfllerin temsil edildi¤i
bir koalisyon olmaktan ç›kmaya bafllad›klar› görülmektedir.

2 Haziran 1968 yerel seçimlerinde, 67 il, 696 ilçe ve 475 belde olmak üzere toplam 1238
belediye baflkanl›¤› için seçim yap›lm›flt›r. 1968 yerel seçimlerinde AP 33 il merkezi, 382
ilçe merkezi ve 254 beldede belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. CHP ise bu seçimlerde
20 il merkezi, 170 ilçe merkezi ve 97 beldede belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. 1968
Yerel seçimleriyle AP ülke genelindeki iktidar›n› yerel düzeyde kazand›¤› belediye
baflkanl›klar›yla pekifltirmifl ve iktidardaki yerini sa¤lamlaflt›rm›flt›r. AP 1963 yerel
seçimlerine göre oylar›n› % 30 civar›nda art›rarak CHP karfl›s›nda yeni bir zafer daha
kazanm›flt›r.

Tablo 2’de görüldü¤ü üzere AP belediye baflkanl›¤› seçiminde %  46.6, belediye meclisi
seçiminde % 49.1 ve il genel meclisi seçiminde % 49 oran›nda bir oy al›rken; CHP ise
belediye baflkanl›¤› seçiminde % 30.7, belediye meclisi seçiminde % 35.2 ve il genel
meclisi seçiminde % 27.9 bir oy alm›flt›r. AP ‹l genel meclisi seçiminde neredeyse
CHP’nin iki kat› bir oy alarak bu partiye karfl› kesin bir üstünlük sa¤lam›flt›r.

AP, 1965 genel seçimlerinde elde etti¤i baflar›y› yerel seçimlerde de tekrarlayarak
TBMM’den sonra yerel yönetimlerde de büyük bir üstünlük sa¤lam›flt›r. ‹stanbul’da Fahri
Atabey, Ankara’da Ekrem Barlas, ‹zmir’de ise Osman Kibar AP’den belediye baflkanl›klar›n›
kazanm›fllard›r.

Belediye Baflkanl›¤› Belediye Meclisi ‹l Genel Meclisi

Tablo 2.  2 Haziran 1968 Yerel Seçimleri Sonuçlar›

PART‹

AP

BP

CHP

CKMP

GP

MP

T‹P

YTP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

1.509.780

30.730

995.963

31.390

102.402

58.601

54.061

15.988

439.978

3.238.893

%

46.61

0.95

30.75

0.97

3.16

1.81

1.67

0.49

13.58

100.00

Oy

1.402.522

34.731

1.004.917

43.163

124.952

96.310

53.291

22.180

70.292

2.852.358

%

49.17

1.22

35.23

1.51

4.38

3.38

1.87

0.78

2.46

100.00

Oy

4.470.687

149.832

2.542.644

90.816

603.268

318.804

248.134

65.593

622.708

9.112.486

%

49.06

1.64

27.90

1.00

6.62

3.50

2.72

0.72

6.83

100.00

Kaynak D‹E 1968 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›
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3. 1973 Yerel Seçimleri ve Ecevit Rüzgar›

1968 Yerel seçimleriyle 1973 yerel seçimleri aras› Türk siyasal hayat›n›n en karmafl›k
ve en çalkant›l› dönemlerinden biridir. 1973 yerel seçimlerine gelinceye kadar biri 1969
y›l› di¤eri 1973 y›l›nda olmak üzere iki genel seçim, 9 Mart 1971’de bir darbe teflebbüsü,
üç gün sonra 12 Mart 1971’de bir askeri darbe, bitmeyen senfoniye dönüflen bir
cumhurbaflkanl›¤› krizi, kurulamayan bir hükümet sorunu, ancak 27. turda zorla seçilen
bir meclis baflkanl›¤› krizi, bir genel baflkan de¤iflikli¤i (CHP’de ‹smet ‹nönü yerine Bülent
Ecevit genel baflkan olmufltur), iki parti bölünmesi (CHP’den Cumhuriyetçi Parti, AP’den
Demokratik Parti do¤mufltur), iki parti (Türkiye ‹flçi Partisi ve Milli Nizam Partisi) kapatmas›,
muht›ra sonras› hepsi baflar›s›z olan dört hükümet kurma teflebbüsü yaflanm›flt›r.

‹ki yüz y›ld›r sürekli bir deveran halinde olan Türkiye’nin 1970’li y›llarda yaflananlar› ülke
tarihinin pek az döneminde yaflanan cinsten olmufltur. ‹flte 9 Aral›k 1973 yerel seçimleri
14 Ekim 1973 Genel seçimlerinden elli befl gün sonra böylesine çalkant›l› bir siyasal
ortamda yap›lm›flt›r. Dönemin hiç kuflkusuz en çarp›c› olaylar›ndan biri II. Adam ve Milli
fief ‹smet ‹nönü’nün CHP genel baflkanl›¤› yar›fl›nda Bülent Ecevit’e karfl› genel baflkanl›k
seçimini kaybetmesidir.

Genel seçimlerden elli befl gün sonra yap›lan yerel seçimler çok parçal› hale gelen ve
bir türlü hükümeti kuramayan hatta meclis baflkan›n› dahi seçemeyen TBMM için genel
seçimlerin ikinci turu gibi görülmüfl ve tüm partiler yerel seçim sonuçlar›na göre yeni
pozisyonlar›n› belirlemek istemifllerdir. Genel seçimlerde yakalad›¤› rüzgar› yerel seçimlerde
de devam ettiren CHP hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde AP’ye karfl›
önemli bir üstünlük sa¤lam›flt›r. Karao¤lan fenomeni karfl›s›nda mevzi kaybeden AP ve
onun süvarisi Süleyman Demirel için bu dönem ciddi temsil krizinin yafland›¤› y›llar
olmufltur. AP’nin bu duruma düflmesinde bir k›s›m oylar›n›n bölünüp Demokratik Parti’ye
gitmesinin de önemli bir etkisi bulunmaktad›r.

67 il merkezi, 543 ilçe merkezi ve 1010 belde olmak üzere toplam 1620 belediye
baflkanl›¤› için yap›lan yerel seçimler genel seçimlerin sa¤lamas›n›n yap›ld›¤› seçimler
olmufltur.  AP, CHP karfl›s›nda baflta Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir olmak üzere iki dönemdir
elinde tuttu¤u birçok il ve ilçe merkezinde belediye baflkanl›klar›n› kaybetmifltir. AP, 20
il merkezi, 211 ilçe merkezi ve 388 belde olmak üzere toplam 619 yerleflim biriminde
belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. CHP ise 29 il merkezi, 183 ilçe merkezi ve 319
belde olmak üzere toplam 531 yerleflim biriminde belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r.

Tablo 3’te görüldü¤ü üzere CHP, belediye baflkanl›¤› seçiminde % 39.3, belediye meclisi
seçiminde % 41.6 ve il genel meclisi seçiminde % 37 bir oy al›rken; AP ise belediye
baflkanl›¤› seçiminde %  33.9, belediye meclisi seçiminde % 35.4 ve il genel meclisi
seçiminde % 32.3 bir oy alm›flt›r. Tabloda görüldü¤ü üzere CHP, hem belediye baflkanl›¤›
hem belediye meclisi hem de il genel meclisi seçimlerinde AP’ye önemli bir üstünlük
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sa¤lam›flt›r. 1973 yerel seçimleriyle ilk defa hükümet farkl› parti de yerel idareler farkl›
partide olmas› merkezi idare ile yerel yönetimler aras›nda tart›flmalar›n yaflanmas›na ve
yerel yönetimlerin ülke gündemine hiç ç›kmamak üzere gelmesine neden olmufltur.

CHP özellikle sanayileflmifl, kentleflmenin h›zland›¤› gecekondu bölgelerinde oylar›n›
art›rm›flt›r. ‹stanbul’da Ahmet ‹svan, Ankara’da Vedat Dalokay ve ‹zmir’de ‹hsan Alyanak
AP’li güçlü  rakiplerini yenerek belediye baflkanl›klar›n› kazanm›fllard›r. Yerel seçimler
öncesi çözülemeyen hükümet kurma ve meclis baflkan› seçime sorunu yerel seçimler
sonras› kendili¤inden çözülmüfltür.

Belediye Baflkanl›¤› Belediye Meclisi ‹l Genel Meclisi

Tablo 3.  9 Aral›k 1973 Yerel Seçimleri

PART‹

AP

CHP

CGP

MP

DP

MHP

MSP

TBP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

%

%33.93

39.31

1.38

0.09

6.89

0.82

3.83

0.04

13.72

100.00

Oy

1.385.727

1.627.479

108.272

7.845

347.428

61.796

212.040

20.221

139.974

3.910.782

%

35.43

41.62

2.77

0.20

8.88

1.58

5.42

0.52

3.58

100.00

Oy

3.232.365

3.708.687

289.683

8.967

1.075.304

133.089

620.140

41.092

890.878

10.000.205

%

32.32

37.09

2.90

0.09

10.75

1.33

6.20

0.41

8.91

100.00

Kaynak D‹E 1973 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

Oy

1.481.015

1.716.099

60.259

4.028

300.656

35.693

167.167

1.671.

598.754

4.365.342

4. 1977 Yerel Seçimleri: Genel Seçimlerin Sa¤lamas›n›n Yap›lmas›

1970’li y›llar›n siyasal ve yönetsel krizlerine yükselen toplumsal kutuplaflman›n eklenmesi
ülkeyi tam bir kaosa sürüklemifltir. Çözüm üretemeyen ve asayifli dahi sa¤layamayan
demokratik düzen, askerin yeniden umut olmas›na neden olan geliflmelere yol açm›flt›r.
1977 seçimleri 1973 seçimlerinin tekrar› gibidir. Olaylar, krizler ve aktörler aynen devam
ederken sadece yerel aktörler de¤iflmifltir. 67 il, 559 ilçe ve 1084 belde olmak üzere
toplam 1710 yerleflim biriminde yap›lan belediye baflkanl›¤› seçimlerini 1973 yerel
seçimlerinde oldu¤u gibi CHP kazanm›flt›r.

11 Aral›k 1977 Yerel seçimleri, 5 Haziran 1977’de yap›lan genel seçimlerden alt› ay sonra
yap›lmas› ba¤lam›nda 1973 yerel seçimlerinde oldu¤u gibi genel seçimlerin sa¤lamas›n›n
yap›ld›¤› seçimler olarak tarihe geçmifltir. 1973 seçimleri sonras›nda oldu¤u gibi 1977
seçimleri sonras›nda da meclis baflkan› seçimi büyük bir krize dönüflmüfltür. Ancak yerel
seçimlerden sonra 38. turda eski AP’li yeni CHP’li Cahit Karakafl meclis baflkan› seçilmifltir.
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1977 genel seçimlerinde oylar›n ço¤unu almas›na ra¤men tek bafl›na iktidar olamayan
CHP, milliyetçi cephe hükümetleri karfl›s›nda iki defa az›nl›k hükümeti teflebbüsünde
bulunmuflsa da baflar›l› olamam›flt›r. CHP 1973 yerel seçimleri sonras› MSP ile k›sa
ömürlü bir koalisyon hükümeti kurmufl ancak bu koalisyonun bozulmas›yla AP, MSP ve
MHP’den oluflan Milliyetçi Cephe hükümetleri kurulmufltur. 1977 genel seçimleri
sonras›nda ise bu krizler kald›¤› yerden aynen devam etmifltir.

1977 yerel seçimleri Türkiye’nin yerel seçim tarihinde en düflük kat›l›m›n oldu¤u
seçimlerdir. Seçimlerin çetin k›fl flartlar›nda yap›lmas›, yükselen fliddet ortam› ve genel
seçimlerin henüz alt› ay önce yap›l›p hiçbir neticenin al›namamas› seçmenleri sand›¤a
gitmekten al›koymufltur. 1973 yerel seçimlerinde oldu¤u gibi 1977 seçimlerinde de
hükümetin farkl› parti de yerel idarelerin farkl› partide olmas› ikili¤i devam etmifltir.

CHP 41 il, 241 ilçe ve 412 belde olmak üzere toplam 694 yerleflim biriminde belediye
baflkanl›klar›n› kazan›rken; AP 15 il, 220 ilçe ve 464 belde olmak üzere 699 yerleflim
biriminde belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. Tablo 4’te görüldü¤ü üzere CHP, belediye
baflkanl›¤› seçiminde % 48, belediye meclisi seçiminde % 48.8 ve il genel meclisi
seçiminde % 41.7 bir oy al›rken; AP ise belediye baflkanl›¤› seçiminde %  36.4, belediye
meclisi seçiminde % 36.5 ve il genel meclisi seçiminde % 37.1 bir oy alm›flt›r.  CHP
Ankara’da Vedat Dalokay’›n yerine Ali Dinçer’i, ‹stanbul’da ise Ahmet ‹svan’›n yerine
Aytekin Kotil’i aday yapm›fl ve seçimleri yeniden kazanm›flt›r. ‹zmir’de ise ‹hsan Alyanak
1973 seçimlerinden sonra 1977 seçimlerinde de yeniden belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r.
Bu seçimlerde ba¤›ms›z adaylar Mehdi Zana Diyarbak›r, Hamit Fendo¤lu ise Malatya
belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r.

Tablo 4. 11 Aral›k 1977 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1977 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

Belediye Baflkanl›¤› Belediye Meclisi ‹l Genel Meclisi

PART‹

AP

CHP

CGP

DP

MHP

MSP

SDP

TBP

TIP

TSIP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

%

36.43 

48.00 

0.44 

0.66 

3.94 

4.76 

0.11 

0.13 

0.31 

0.20 

5.02 

100.0

Oy

2.468.195

3.299.783

46.652

59.257

347.483

358.187

5.067

30.710

26.175

8.857

109.756

6.760.122

%

36.51 

48.81 

0.69 

0.88 

5.14 

5.30 

0.07 

0.45 

0.39 

0.13 

1.62 

100.0

Oy

4.589.268

5.161.426

78.047

123.717

819.136

854.436

4.056

29.039

63.477

28.994

618.030

12.369.626

%

37.10 

41.73 

0.63 

1.00 

6.62 

6.91 

0.03 

0.23 

0.51 

0.23 

5.00 

100

Oy

2.541.670

3.349.323

30.693

45.722

275.112

332.353

7.983

9.330

21.786

13.721

350.043

6.977.736
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5. 1984 Yerel Seçimleri ve Yeni Bir Dönemin Bafllang›c›

1984 Yerel seçimleri 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonras› kesilen siyasal yaflam›n
1983 y›l›nda yeniden bafllamas›yla oluflan yeni bir siyasal ortamda yap›lm›flt›r. 1980
öncesinde yaflanan fliddet ve gerilim ortam› Türkiye’nin çeflitli kesimlerinde kurtar›lm›fl
bölgeler ilan edilmesine neden olurken ülke ad›m ad›m krize sürüklenmifltir. 11 Aral›k
1977 yerel seçimleri sonuncunda ortaya ç›kan siyasal tablo karfl›s›nda AP+MSP+MHP’den
oluflan II. Milliyetçi cephe koalisyonu son bulurken yerine III. Ecevit Hükümeti kurulmufltur.
K›sa süre sonra bu hükümetin de düflürülmesinin ard›ndan 12 Kas›m 1979’da MHP ve
MSP’nin d›flardan destek verdi¤i AP hükümeti kurulmufltur. K›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z
ve sadece konu bafll›klar›n› s›ralad›¤›m›z olaylar zinciri dahi ülkenin nas›l çalkant›l› bir
dönemden geçti¤ini göstermektedir. Güvenoyu alamayan hükümetler, birbirinin elini
dahi s›kmayan liderler, sokaklarda devam eden çat›flmalar, ekonominin içine girdi¤i
bunal›m, günden güne artan ülke sorunlar›, tam bir yönetim krizinin yaflanmas›na neden
olmufltur.

Bu tablo karfl›s›nda durumdan vazife ç›karan ordu 12 Eylül 1980 sabah› ülke yönetimine
el koymufl ve Genelkurmay baflkan›, kuvvet komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan›ndan
oluflan Milli Güvenlik Konseyi oluflturulmufltur. Ülkedeki tüm siyasi faaliyetler yasaklanm›fl,
partiler kapat›lm›fl, parti liderleri gözalt›na al›nm›fl, belediye baflkanlar› görevlerinden
uzaklaflt›r›lm›fl, milletvekillerinin dokunulmazl›klar› kald›r›lm›flt›r. Askerler taraf›ndan
haz›rlat›lan yeni bir anayasa 7 Kas›m 1982’de kabul edilmifl ve yeni anayasayla birlikte
Milli Güvenlik Konseyi baflkan› Kenan Evren Cumhurbaflkan› olmufltur. 24 Nisan 1983’te
baz› eski siyasetçiler üzerindeki yasaklar devam etmekle birlikte siyasal faaliyetler serbest
b›rak›lm›flt›r.

6 Kas›m 1983 y›l›nda yap›lan genel seçimlere DYP, SODEP ve RP’nin baz› kurucular›n›n
Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan veto edilmesine ba¤l› olarak sadece Turgut Özal
liderli¤inde Anavatan Partisi, Necdet Calp liderli¤inde Halkç› Parti ve Turgut Sunalp
liderli¤inde Milliyetçi Demokrasi Partisi kat›lm›flt›r. Genel seçimleri % 45.1 gibi yüksek
bir rakamla Anavatan Partisi kazan›rken Turgut Özal da baflbakan olmufltur.

1983 Genel seçimlerinden befl ay sonra 25 Mart 1984 y›l›nda yap›lan yerel seçimler
askeri yönetimin izlerinin henüz ortadan kalkmad›¤› ve eski liderlerin yasaklar›n›n devam
etti¤i bir ortamda yap›lm›flt›r. 1983 genel seçimlerine yöneticilerinin veto yemesine
istinaden kat›lamayan DYP, SODEP ve RP bu seçimlere kat›lm›flt›r. Bu ülkenin
demokratikleflmesi ve normalleflmesi bak›m›ndan önemli bir geliflmedir. Yerel seçimler
bir anlamda bu partilerin askeri yönetime karfl› bir gövde gösterisine dönüfltürülmeye
çal›fl›lsa da istenilen sonuç elde edilememifltir. 25 Mart 1984 yerel seçimleri, 1980
müdahalesi sonras› yönetime el koyan askerlerin tayiniyle gelmifl yöneticilerin yerine
seçimle gelecek yöneticilerin seçilmesi ba¤lam›nda ayr› bir önem tafl›maktad›r. Bunun
yan›nda Türkiye yönetimler tarihinde ilk defa Büyükflehir yönetimi uygulamas›na geçilmifl
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ve Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir illerine Büyükflehir statüsü verilmifltir.

1984 Yerel seçimlerine iktidarda olmas›n›n avantaj›yla giren Anavatan Partisi di¤er
partilere karfl›  büyük bir üstünlük sa¤lam›flt›r. Toplam 1700 yerleflim biriminde yap›lan
seçimlerde ANAP, 3 Büyükflehir belediyesi, 52 il merkezi, 286 ilçe merkezi ve 504 belde
dahil olmak üzere toplam 868 yerleflim biriminde belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r.
Ankara’da Mehmet Alt›nsoy, ‹stanbul’da Bedrettin Dalan, ‹zmir’de Burhan Özfatura
Anavatan Partisinden Büyükflehir belediye baflkanl›klar›n› kazanm›fllard›r. ‹lk seçimine
giren SODEP, 7 il, 104 ilçe ve 170 belde olmak üzere toplam 281 yerleflim biriminde
belediye baflkanl›klar›n› kazan›rken SODEP gibi ilk defa seçime giren DYP ise 61 ilçe ve
172 belde olmak üzere toplam 233 yerleflim biriminde belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r.
1984 Yerel seçimleriyle ANAP 6 Kas›m 1983 genel seçimlerinde ald›¤› oyun tesadüf
olmad›¤›n› gösterirken; Milli Güvenlik Konseyinin icazeti ile kurulan Halkç› Parti ve
Milliyetçi Demokrasi Partisi bu seçimlerden sonra da¤›lma sürecine girmifltir.

Belediye
Baflkan›

PART‹

ANAP

DYP

HP

MDP

RP

SODEP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

4.323.420

1.180.136

777.456

544.627

373.837

2.485.945

313.644

9.999.065

%

43.2

11.8

7.7

5.4

3.7

24.8

3.1

100

Oy

4.323.144

1.189.535

805.275

563.183

385.960

2.534.241

117.497

9.918.835

%

43.5

11.9

8.1

5.6

3.8

25.5

1.1

100

Oy

7.355.796

2.346.543

1.552.186

1.255.817

780.342

4.136.976

288.621

17.716.281

%

41.5

13.2

8.7

7.0

4.4

23.3

1.6

100

Tablo 5.  25 Mart 1984 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1984 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

%

50.1

4.5

7.9

4.3

3.7

28.9

0.3

100

Oy

1.610.621

144.396

254.419

138.254

119.511

930.646

12.142

3.209.989

Belediye
Meclisi

‹l Genel
Meclisi

Büyükflehir
Bl.Bflk

5. 1989 Yerel Seçimleri ve SHP’nin Baflar›s›

Baz› eski siyasetçilerin yasaklar›n›n kalkmas›yla askeri yönetimin izlerinin tamamen
olmasa da k›smen silindi¤i bir ortamda yap›lan 26 Mart 1989 yerel seçimleri sonuçlar›
itibar›yla yeni bir dönemin bafllang›c›n›n iflaretlerini vermekteydi. Di¤er dönemlerde
oldu¤u gibi 1984 yerel seçimlerinden sonra da ülkede bir dizi de¤ifliklik olmufl ve siyasal
hayat yeni bir döneme girmifltir. 1984 yerel seçimleri sonras› HP ve SODEP birleflerek
Sosyal Demokrat Halkç› Parti ad›n› alm›fl, MDP 1986 y›l›nda kendisini fesh etmifl,
yasa¤›n›n kalkmas›ndan sonra Bülent Ecevit liderli¤inde Demokratik Sol Parti kurulmufl,



138

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Beflinci Bölüm

Muhafazakar Parti, Milliyetçi Çal›flma Partisi ismini alarak MHP gelene¤ine oturmufl,
eski parti liderlerinin yasaklar›n›n kalmas›na ba¤l› olarak Necmettin Erbakan RP’nin,
Alpaslan Türkefl, MÇP’nin, Süleyman Demirel ise DYP’nin bafl›na geçmifltir.

1989 Yerel seçimleri 1987 ve 1991 genel seçimleri aras›nda yap›lmas› noktas›nda daha
bir anlaml› hale gelmifl ve partiler için bir güven tazeleme imkan› vermifltir. 1989 Yerel
seçimleri sonucunda bambaflka bir siyasi tablonun ortaya ç›kt›¤› görülürken seçimin
galibi Sosyal Demokrat Halkç› Parti olmufltur. Anavatan Partisinin yürüttü¤ü ekonomi
politikalar›ndan ve sosyal politikalardan rahats›z olan kitleler kendilerine yeni adres olarak
Sosyal Demokrat Halkç› Partiyi seçmifllerdir. 1989 seçimlerinde dikkat çeken bir di¤er
olgu ise seçmen sadakatinin zay›flamas› ve parti aidiyetlerinin düflük seviyelere inmesidir.
Seçmenlerin, 1989 yerel seçimleriyle birlikte oylar›n› blok olarak hareket ettirdi¤i ve her
seçimde farkl› bir tercihte bulundu¤u gözlenmektedir.

1989 Yerel seçimleriyle birlikte merkez sa¤da ikili bir parti sistemi ortaya ç›km›fl ve
merkez sa¤›n patronunun kim oldu¤u kavgas› uzun süre devam etmifltir. ANAP ve DYP
aras›nda merkez sa¤›n sahipli¤i tart›flmas› seçmen nazar›nda bir müddet sonra sevimsiz
hale gelmifl ve bu partilere olan sempati zaman içinde yok olmufltur. 1989 yerel
seçimleriyle merkez solda tart›flmas›z SHP tek adres olarak görülürken bu seçimlerle
birlikte DSP’nin oylar›n› küçük küçük de olsa istikrarl› biçimde art›rd›¤› tespit edilmektedir.
MÇP henüz eski MHP taban›n›n oylar›n› çekememekle birlikte RP’nin yavafl da olsa
geleneksel oy taban›na yaslanmaya bafllad›¤› gözlenmektedir.

1989 yerel seçimleri toplam 1976 yerleflim biriminde yap›lm›flt›r. 1989 yerel seçimleriyle
yerel idareler radikal biçimde el de¤ifltirirken SHP 8 Büyükflehir belediyesinin 6’s›nda
belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. Bunun yan›nda SHP, 33 il merkezi, 33 Büyükflehir
ilçesi, 248 ilçe merkezi ve 332 belde dahil olmak üzere toplam 646 yerleflim biriminde
belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. SHP’nin yerel seçim kampanyas›nda s›kça vurgulad›¤›
“befl y›l daha limon gibi s›k›lmak istemiyorsan›z” slogan› kitleler taraf›ndan benimsenmifl
görünmektedir. Seçimlerden büyük yenilgiyle ç›kan ANAP ise 2 Büyükflehir ilçe, 3 il,
150 ilçe merkezi ve 414 belde olmak üzere toplam 569 yerleflim biriminde belediye
baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. Merkez sa¤›n yeni adresi iddias›ndaki DYP ise 1 Büyükflehir,
3 Büyükflehir ilçe, 15 il, 193 ilçe merkezi ve 338 belde olmak üzere toplam 549 yerleflim
biriminde belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. ‹stanbul’da Nurettin Sözen, Ankara’da
Murat Karayalç›n, ‹zmir’de Yüksel Çakmur,  G.Antep’te Celal Do¤an, Adana’da Selahattin
Çolak SHP’den belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. 1989 Yerel seçimleri bir anlamda
1991 genel seçimlerinin de nas›l sonuçlanaca¤› göstermesi bak›m›ndan partiler için
önemli bir uyar› niteli¤i de tafl›maktad›r.
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5. 1994 Yerel Seçimleri ve RP Döneminin Bafllang›c›

1994 Yerel seçimleri öncesi di¤er seçimler öncesi oldu¤u gibi birçok toplumsal ve siyasal
olay yaflanm›flt›r. Cumhurbaflkan› Kenan Evren’in görev süresinin bitmesiyle bafllayan
de¤iflim dalgas› Türk siyasal hayat›nda önemli de¤iflikliklere neden olmufltur. Kenan
Evren’in emekli olmas›yla ANAP lideri Turgut Özal Cumhurbaflkan› olmufl, Anavatan
Partisinin genel baflkan› önce Y›ld›r›m Akbulut sonra Mesut Y›lmaz olmufltur. SHP’den
milletvekili seçilen baz› Do¤u ve Güneydo¤ulu milletvekilleri bu partiden istifa ederek
HEP’i kurmufllard›r. 1991 y›l›nda genel seçimler yap›lm›fl ve ANAP ilk defa muhalefete
düflerken DYP ve SHP büyük bir toplumsal uzlafl›yla koalisyon hükümeti kurmufllard›r.
Bu seçimlerle 2002 genel seçimlerine kadar devam edecek çok parçal› parlamento ve
koalisyonlar gelene¤ini de yeniden bafllatm›flt›r.

1991 Genel seçimlerine ittifak yaparak giren RP+MHP+IDP % 16.8 oran›nda bir oy
alarak 1980 müdahalesi sonras› ilk defa TBMM’de temsil edilmifllerdir. DSP ise yine %
10.7 oran›nda bir oy alarak meclise girerken 1991 genel seçimleri parti sisteminde h›zl›
bir parçalanman›n ilk iflaretlerini vermekteydi. Bu dönemin bir di¤er önemli olay› ise 17
Nisan 1993’te Cumhurbaflkan› Turgut Özal’›n vefat› olmufltur. Özal’›n ölümü Türk siyasal
hayat›nda domino etkisi yaparken birçok geliflmenin de yaflanmas›na da neden olmufltur.
Süleyman Demirel Cumhurbaflkan› olurken Tansu Çiller DYP genel baflkanl›¤›na seçilmifltir.
SHP Genel baflkan› Erdal ‹nönü bu görevini b›rak›rken yerine Ankara Büyükflehir Belediye
Baflkan› Murat Karayalç›n genel baflkan seçilmifltir. Bu arada Deniz Baykal CHP’yi yeniden
açarak genel baflkan seçilirken sosyal demokratlar DSP, SHP ve CHP olmak üzere üç
partiye bölünmüfllerdir.

Belediye
Baflkan›

PART‹

ANAP

DSP

DYP

IDP

MÇP

RP

SHP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

3.190.396

868.027

3.155.694

67.591

405.944

1.174.454

4.402.173

175.188

13.439.467

%

23.74

6.46

23.48

0.50

3.02

8.74

32.76

1.30

100.00

Oy

3.112.613

890.507

3.138.260

68.584

437.470

1.181.336

4.389.713

20.864

13.239.347

%

23.51

6.73

23.70

0.52

3.30

8.92

33.16

0.16

100.00

Oy

4.828.164

1.998.819

5.565.776

208.725

916.405

2.170.431

6.354.252

103.755

22.146.327

%

21.80

9.03

25.13

0.94

4.14

9.80

28.69

0.47

100.00

Tablo 6.  26 Mart 1989 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1989 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

%

23.62

8.74

17.84

0.42

1.92

9.04

38.37

0.05

100.00

Oy

1.215.351

449.537

917.878

21.425

98.996

464.900

1.974.110

2.379

5.144.576

Belediye
Meclisi

‹l Genel
Meclisi

Büyükflehir
Bl.Bflk
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1994 Yerel seçimleri öncesi Türkiye h›zl› bir biçimde ekonomik ve siyasal krize do¤ru
sürüklenirken, PKK terörü bu dönemin bir di¤er sorunu olmufltur. ABD’nin I. Körfez
savafl› olarak da isimlendirilen Irak’a müdahalesi Türkiye’yi etkileyen bir di¤er önemli
geliflme olmufltur. ‹flte böylesine karmafl›k ve çalkant›l› bir siyasal ortamda yap›lan 1994
yerel seçimleri merkez sa¤daki temsil krizini derinlefltirirken asl›nda 2000’li y›llar›n ayak
seslerini vermekteydi. Merkez sa¤da ve merkez solda yaflanan parçalanma RP’nin iflini
kolaylaflt›ran bir faktör olurken özellikle bu partinin söyleminin di¤er partilerin söyleminden
farkl›l›¤›na ve siyaset yapma biçimine dikkat çekmek gerekmektedir. RP, 1994 yerel
seçimlerinde kazand›¤› belediyelerde gösterdi¤i performansla ülke yönetimine talip
olmufltur. RP’nin yerel yönetimlerde sa¤lad›¤› baflar›, bu belediyelerde sürekli seçim
kazanmas› sonucunu do¤urmufltur.

1994 Yerel seçimlerine baflka bir dünya vaadi ile giren RP, bu seçimlerin kesin galibi
olmufltur. Baflta ‹stanbul olmak üzere, Ankara, Kayseri, Diyarbak›r gibi birçok Büyükflehir’de
seçimleri kazanan RP, oy patlamas› yaparak iktidara aday oldu¤unu göstermifltir. SHP,
elinde bulundurdu¤u birçok il ve Büyükflehir belediyesini RP’ye devrederken bu sonuçlar
baz› kesimler için sürpriz olmufltur. RP bu seçimlerde 6 Büyükflehir, 24 Büyükflehir ilçe
belediyesi, 9 Büyükflehir alt kademe, 22 il, 76 ilçe merkezi ve 192 belde olmak üzere
toplam 329 yerleflim biriminde belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. MNP ve MSP
gelene¤inden gelen RP için bu sonuçlar gerçekten parti gelene¤inde görülmemifl bir
oy patlamas›na iflaret etmektedir. 1989 Yerel seçimlerinin galibi SHP ise bu seçimlerde
2 Büyükflehir, 9 Büyükflehir ilçe belediyesi, 2 Büyükflehir alt kademe, 8 il, 120 ilçe
merkezi ve 295 belde olmak üzere 436 yerleflim biriminde belediye baflkanl›¤›n›
kazanm›flt›r.

1994 Yerel seçimlerinin özelliklerinden bir di¤eri ise bu seçimlerde ‹stanbul Büyükflehir
Belediye baflkan› seçilen Recep Tayyip Erdo¤an için bu seçimin sekiz y›l sonra baflbakanl›¤a
giden yolculu¤unun bafllad›¤› an› olmas›d›r. ANAP’tan ‹lhan Kesici, SHP’den Zülfü Livaneli,
DYP’den Bedrettin Dalan’la yar›flan Erdo¤an seçim ipini birincilikle gö¤üslemifltir. RP
bu seçimlerde Kürt nüfusun yo¤un olarak yaflad›¤› Do¤u ve Güneydo¤u illerinde yüksek
oranlarda bir oy alarak baflta Diyarbak›r, Batman, Siirt, Bingöl, Mufl, Van, fianl›urfa, Bitlis,
A¤r›, Erzurum gibi il merkezi ve birçok ilçe de belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. RP
bu seçimlerde ANAP lideri Mesut Y›lmaz’›n memleketi ve seçim bölgesi olan Rize’de
dahi belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. 1994 Yerel seçimleri Tablo 7’deki oy oranlar›
dikkatli biçimde irdelendi¤inde daha iyi anlafl›lacak ve nas›l bir anlam tafl›d›¤› daha net
olarak görülecektir.  Parti say›s›ndaki art›fl, merkez sa¤da ve solda yaflanan parçalanma
ve temsil krizinin derinleflmesi bu dönemde tart›fl›lan di¤er geliflmeler olmufltur.

1994 Yerel seçimleri, di¤er yerel seçimleri için ifade edildi¤i gibi sadece yerel yöneticilerin
seçildi¤i seçimler olmam›fl sonuçlar› itibar›yla genel siyaseti do¤rudan etkileyen seçimler
olmufltur. Bu anlamda 1994 yerel seçimleri Türk siyasal hayat›nda yeni bir dönemin
aç›ld›¤›n›n iflaretini verirken izleri uzun süre silinmeyecek olaylar›n da bafllang›ç tarihi
olmufltur.
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5. Genel Seçimlerin Gölgesinde Kalan Bir Seçim: 1999 Yerel Seçimleri

18 Nisan 1999 Yerel seçimleri 1963 Seçimlerinden bu yana ilk defa yerel ve genel
seçimlerin bir arada yap›ld›¤› seçim olmufltur. Bu anlamda genel seçimlerin gölgesinde
kalan bu seçimler Türk siyasal hayat›na da “gölgede kalan seçimler” olarak girmifltir.
Bu seçimlere rekor denebilecek (toplam 21 adet) say›da parti kat›lm›flt›r. Bu partilerden
sadece 5’i % 10 baraj›n› aflarak parlamentoya girebilmifltir. 18 Nisan seçimleri öncesi
yine birçok siyasal ve toplumsal olay yaflanm›flt›r. Bu olaylar›n bafl›nda “28 fiubat süreci”
olarak da isimlendirilen Milli Güvenlik Kurulunun flubat ay›n›n son günü 28 fiubat 1997’de
yapt›¤› uzun toplant› olmufltur. Kimi yazarlarca “postmodern darbe” olarak da isimlendirilen
bu süreç, parti kapatmalar›, yeni parti kurulufllar›, siyasi yasaklar, hükümet de¤ifliklikleri,
gensoru önergeleri, yolsuzluk iddialar›, Susurluk olaylar›, laiklik-dincilik, vb. gibi tart›flmalar›n
yo¤un olarak yap›ld›¤› bir dönem olmufltur.

1999 Yerel seçimleri parti enflasyonunun yafland›¤› merkez sa¤da ve solda bölünmenin
devam etti¤i ülkenin siyasal ve ekonomik krizlerle çalkaland›¤› bir dönemde yap›lm›flt›r.

Belediye
Baflkan›

PART‹

ANAP

BBP

CHP

DP

DYP

DSP

‹P

MHP

RP

MP

SBP

SHP

YDP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

4.558.747

186.772

865.056

63.283

3.750.972

1.561.791

32.604

1.490.758

3.784.356

34.162

18.403

3.314.831

32.917

154.197

19.848.849

%

22.97

0.94

4.36

0.32

18.90

7.87

0.16

7.51

19.07

0.17

0.09

16.70

0.17

0.78

100.00

Oy

4.502.538

210.927

846.877

65.062

3.712.157

1.634.541

32.971

1.500.140

3.780.708

34.179

21.721

3.293.596

34.664

21.751

19.691.832

%

22.87

1.07

4.30

0.33

18.85

8.30

0.17

7.62

19.20

0.17

0.11

16.73

0.18

0.11

100.00

Oy

5.937.031

355.271

1.297.371

148.719

6.027.095

2.463.853

79.588

2.239.117

5.388.195

126.118

80.714

3.807.921

104.285

96.913

28.152.191

%

21.09

1.26

4.61

0.53

21.41

8.75

0.28

7.95

19.14

0.45

0.29

13.53

0.37

0.34

100.00

Tablo 7.  27 Mart 1994 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1994 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

%

21.79

0.38

2.93

0.08

15.88

11.23

0.18

4.53

22.40

0.35

0.19

19.68

0.24

0.15

100.00

Oy

1.992.281

35.059

267.605

7.100

1.451.814

1.026.674

16.592

413.813

2.048.494

31.888

17.297

1.799.064

21.980

13.684

9.143.345

Belediye
Meclisi

‹l Genel
Meclisi

Büyükflehir
Bl.Bflk
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Merkez partilerinin içine girdikleri temsil krizi siyasette kilitlenmeye neden olurken bu
durum ülkenin yönetim krizlerinden ç›kmas›na bir türlü izin vermemifltir. 1999 Genel
seçim sonuçlar› ülkenin bu sorunlar›n› çözmek yerine baflka bir zamana ertelendi¤i
seçimler olmufltur. Ola¤anüstü bir dönem sonras› yap›lan 1999 seçimleri oylar›n
da¤›lmas›na ve çok parçal› bir parlamento ve koalisyon hükümeti yap›s›n›n ortaya
ç›kmas›na neden olmufltur. 1990’l› y›llarda yaflanan bu krizler seçmeni 2002 seçimlerinde
radikal bir karar vermeye itmifl ve CHP ile AK Parti d›fl›ndaki tüm partileri meclisin d›fl›nda
b›rakm›flt›r.

18 Nisan 1999 Genel ve Yerel seçimlerinin galiplerinden biri olan ve MHP tarihinde
görülmemifl biçimde % 17.9 oran›nda bir oy alm›flt›r. Seçim sonras› koalisyon orta¤›
olan MHP, Devlet Bahçeli genel baflkanl›¤›nda parti tarihinde yeni bir sayfa açm›flt›r.
DSP önderli¤inde Anavatan Parti’siyle birlikte üçlü bir koalisyon hükümeti kuran MHP,
bu dönemdeki hükümet icraatlar›yla taban› taraf›ndan ciddi biçimde elefltirilmifl ve 2002
genel seçimlerinde parlamentonun d›fl›nda kalm›flt›r. MHP 1999 yerel seçimlerinde 1
Büyükflehir, 3 Büyükflehir ilçe belediyesi, 7 Büyükflehir alt kademe, 20 il, 169 ilçe merkezi
ve 299 belde olmak üzere toplam 499 yerleflim biriminde belediye baflkanl›klar›n›
kazanm›flt›r.

3215 belediye baflkanl›¤› için bu seçimlerde RP’nin kapat›lmas›yla onun yerine kurulan
FP elinde tuttu¤u belediyeleri korumay› baflarm›flt›r. FP bu seçimlerde 4 Büyükflehir,
26 Büyükflehir ilçe belediyesi, 12 il, 107 ilçe merkezi ve 339 belde olmak üzere 488
yerleflim biriminde belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r.

Tablo 8’deki oy da¤›l›mlar› dikkatli biçimde analiz edildi¤inde bu seçimlerin nas›l bir
parçalanma ve bölünmeye yol açt›¤› görülecektir. Ola¤anüstü bir dönem sonras› yap›lmas›,
partilerin sahiciliklerini kaybetmesi, tüm partilerin birbiri ile ayn› mesaja veren flirketlere
dönmeleri, parti içi demokrasinin iflletilmeyerek parti örgütlerinin küstürülmesi, siyasetin
içine girdi¤i kirlenme ve yozlaflma bu dönemin temel özelliklerinden baz›lar› olmufltur.
Bu seçimlerle Diyarbak›r, A¤r›, Batman, Bingöl, Siirt, Van, Hakkari dahil toplam 7 il
merkezinde HADEP belediye baflkanl›¤›n› kazanm›flt›r. HADEP bu iller d›fl›nda ayr›ca 31
yerleflim biriminde daha belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r.
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6. AK Parti ‹ktidar›n›n Pekiflmesi ve 2004 Yerel Seçimleri

28 Mart 2004 Yerel seçimlerine gelinceye de¤in birçok toplumsal ve siyasal olurken
özellikle 3 Kas›m 2002 seçimleri uzun zamand›r devam eden birçok tart›flmaya da do¤al
olarak son vermifl bir seçim olarak tarihe girmifltir. 3 Kas›m 2002 seçimleri Türk siyasal
hayat›nda yeni bir dönemin bafllang›c› olurken siyasal hayat›m›zda efli görülmemifl bir

Belediye
Baflkan›

PART‹

ANAP

BBP

BP

CHP

DEHAP

DEPAR

DBP

DYP

DP

DSP

DTP

FP

MHP

ÖDP

S‹P

‹P

LDP

HADEP

EMEP

MP

YDP

BA⁄IMSIZ

TÜRK‹YE

Oy

4.074.986

285.399

36.787

3.233.097

363

3.541

3.480

2.980.531

31.174

3.551.412

165.818

4.301.538

3.539.079

113.348

7.573

20.793

20.370

788.335

21.501

31.849

14.928

151.084

23.372.675

%

17.43

1.22

0.16

13.83

0.00

0.02

0.01

12.75

0.13

15.19

0.71

18.40

15.14

0.48

0.03

0.09

0.90

3.37

0.09

0.14

0.06

0.65

100.00

Oy

3.956.974

303.547

38.368

3.077.539

115

3.276

3.310

2.892.593

32786

3.759.912

160.808

4.227.309

3.640.359

152.874

1.089

20.632

20.393

801.192

22.806

32.878

13.543

16.626

23.164.822

%

17.07

1.31

0.17

13.28

0.00

0.01

0.01

12.48

0.14

16.22

0.69

18.24

15.71

0.66

0.00

0.09

0.09

3.46

0.1

0.14

0.06

0.07

100.00

Oy

4.730.711

540.239

67.448

3.487.483

363

3.143

6.593

4.157.262

41.947

5.885.132

292.224

5.185.538

5.401.597

353.244

115.476

66.175

30.314

1.094.831

29.499

86.481

112.704

65.879

17.691.253

%

14.90

1.70

0.21

10.99

0.00

0.01

0.02

13.10

0.13

18.54

0.92

16.34

17.02

1.11

0.36

0.21

0.10

3.45

0.09

0.27

0.36

0.18

100.00

Tablo 8.  18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 1999 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

%

16.88

0.57

0.16

16.52

0.00

0.00

0.02

7.40

0.04

19.30

0.30

23.40

10.35

0.49

0.07

0.12

0.2

3.82

0.11

0.14

0.06

0.13

100.00

Oy

1.759.781

59.915

16.827

1.723.508

206

341

2.012

769.914

4.630

2.011.112

31.394

2.438.086

1.079.697

50.886

7.505

12.638

21.286

398.155

11.465

14.983

5.776

13.334

10.432.858

Belediye
Meclisi

‹l Genel
Meclisi

Büyükflehir
Bl.Bflk
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tasfiyeye yol açm›flt›r. 80’li, 90’l› y›llara damgas›n› vuran partilerin, meclis d›fl›nda kalmas›
ile hem bir dönem kapanm›fl hem de bir “siyaset yapma biçimi” son bulmufltur. Anavatan
ve Do¤ru Yol Partilerinde genel baflkanlar istifa etmifl ve bu partiler uzun süre devam
edecek bir genel baflkanl›k krizinin içine girmifllerdir.

1990 y›llarda her gün ayr› bir krizle uyanan Türkiye, hem yönetim krizini hem de siyaset
krizini bu seçimlerle kendili¤inden çözmüfltür. 1950 Seçimlerinden sonra ilk defa iki
partili bir meclis yap›s› ortaya ç›karken Adalet ve Kalk›nma Partisi(AK Parti) TBMM’de
büyük bir ço¤unluk sa¤layarak tek bafl›na iktidar olmufltur. TBMM büyük oranda de¤iflmifl
ve uzun zaman sonra meclis iki partili bir yap›ya kavuflmufltur. Toplumsal taban olarak
milli görüfl gelene¤inden, siyasal durufl ve politik tercihler bak›m›ndan DP, ANAP
çizgisinden gelen AK Parti’nin yeni bir terkip oldu¤u ve topluma yeni umutlar vaat etti¤i
görülmektedir. AK Parti’nin toplumla kurdu¤u sahih iliflki bu partinin umut olarak
yükselmesine neden olmufltur.  ‹ktidar›n›n ilk döneminde ciddi elefltirilerin yöneltildi¤i
AK Parti zaman içerisinde yerini sa¤lamlaflt›rm›fl ve say›sal üstünlü¤ünü siyasal üstünlü¤üyle
pekifltirmifltir.

28 Mart 2004 Yerel seçimleri bir anlamda 3 Kas›m 2002 genel seçimlerinin sa¤lamas›n›n
yap›ld›¤› seçimler olmufltur. Seçimlere iktidar olman›n avantaj›yla giren AK Parti beklendi¤i
gibi büyük bir baflar›yla bu seçimlerden de ç›km›flt›r.  Büyükflehir, il, ilçe ve belde merkezi
olmak üzere Türkiye genelinde birçok yerleflim biriminde seçimleri kazanan AK Parti,
3 Kas›m 2002 seçimlerinde kazand›¤› baflar›n›n tesadüf olmad›¤›n› göstermifltir. Yirmi
partinin kat›ld›¤› 28 Mart 2004 yerel seçimleri beklendi¤i gibi AK Parti ve CHP aras›nda
geçerken Do¤u ve Güneydo¤u illerinin bir k›sm›nda SHP (Demokratik Güçbirli¤i) belediye
baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. 28 Mart 2004 Yerel seçimleriyle yeniden dirilifl umutlar›
tafl›yan ANAP, DYP, DSP bu umutlar›n›n zor oldu¤unu görürken MHP’nin kalesi olarak
bilinen birçok il merkezinde AK Parti seçimleri aç›k ara önde tamamlam›flt›r.

AK Parti belediye baflkanl›¤› seçiminde % 40.1, belediye meclisi seçimlerinde % 40.3,
il genel meclisi seçimlerinde % 41.8 ve Büyükflehir belediye baflkanl›¤› seçimlerinde
% 46.2 oran›nda bir oy alarak büyük bir baflar› kazanm›flt›r. AK Parti’nin bu seçimlerdeki
en büyük rakibi olan CHP ise belediye baflkanl›¤› seçiminde % 20.8, belediye meclisi
seçimlerinde % 20.5, il genel meclisi seçimlerinde % 18.3 ve Büyükflehir belediye
baflkanl›¤› seçimlerinde % 24.2 oran›nda bir oy alarak AK Parti’nin ard›ndan ikinci parti
olmufltur.  1980 sonras› dönemde yap›lan yerel seçimlerde ilk defa il genel meclisi
sonuçlar›na göre birinci olan parti (AK Parti% 41.8) ile ikinci olan parti (CHP % 18.3 )
aras›nda bu kadar (% 23.5) büyük fark olmufltur.

AK Parti bu seçimlerde 16 Büyükflehir belediyesinin 12’si, 65 il belediyesinin 46’s›, 847
ilçe belediyesinin 468’i ve 2281 belde belediyesinin 1263’ünde belediye baflkanl›klar›n›
kazanm›flt›r. CHP ise bu seçimlerde 16 Büyükflehir belediyesinin 2’i, 65 il belediyesinin
6’›, 847 ilçe belediyesinin 125’i ve 2281 belde belediyesinin 336’s›nda belediye
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baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. AK Parti Türkiye genelinde dengeli bir oy da¤›l›m›na sahipken,
MHP ve CHP ülkenin sadece baz› bölgelerinde oy alabilmifllerdir. 28 Mart 2004 yerel
seçimleriyle AK Parti, TBMM’de elde etti¤i üstünlü¤ü yerel yönetimlerde de devam
ettirmifltir.

Belediye
Baflkan›

PART‹

AK Parti

CHP

MHP

DYP

ANAP

DSP

BBP

SHP
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ODP

LDP
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YTP
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24.031

918

23.154

25.333

12.154

14.681

24.712

561.983
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1.150.735

51.840

227.995
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%
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0.95
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33.770

7.366

12.223
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607.847
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1.111.017

56.912
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23.893.656

%
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20.55

10.46

9.56

2.85

2.02

0.75

5.04

0.27

0.12
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0.05

0.14

0.03

0.05

0.11

2.54

0.01

4.65

0.23

0.16

100.00

Oy

13.329.688

5.848.180

3.299.113

3.142.685

794.262

693.890

369.578

1.602.123

150.762

12.026

259

80.941

76.363

10.298

2.367

15.648

818.968

11.221

1.270.702

79.573

214.334

31.822.981

%

41.89 

18.38 

10.37 

9.88 

2.50 

2.18 

1.16 
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0.47 

0.04 

0.00 

0.25 

0.24 

0.03 

0.01 

0.05 
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0.04 

3.99 

0.25 

0.67 

100.00

Tablo 9.  28 Mart 2004 Yerel Seçimleri

Kaynak D‹E 2004 Mahalli ‹dareler Seçim Sonuçlar›

%

46.24

24.22

5.11

5.42

0.83

2.28

0.43

7.09

0.27

0.00

0.00

0.17

0.18

0.11

0.06

0.02

3.23

0.00

4.10

0.10

0.12

100.00

Oy

4.848.646

2.539.940

536.151

567.778

87.209

239.434

45.008

743.156

28.379

65

30

17.563

18.479

11.055

6.077

1.707

338.891
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Kentle ‹lgili Temel Kavramlar›n Tan›mlar›

Kent

‹nsanl›k tarihi boyunca insan›n yaflam alan›n› bütüncül bir flekilde de¤ifltiren ve dönüfltüren
iki büyük devrim yaflanm›flt›r. Bunlardan birincisi olan “tar›m devrimi”, insanlar›n yerleflik
hayata geçmelerine ve küçük yerleflim birimleri oluflturmalar›na yol açm›flt›r. ‹kinci büyük
dönüflüm kayna¤› olan “sanayi devrimi” sonucunda ise, bugünkü anlamda modern
kentler oluflmufltur. ‹nsanl›k tarihinin ilk dönemlerinden itibaren kentsel yerleflim birimleri
oluflturulmuflsa da, günümüzdeki kentlere temel biçimini veren as›l unsur sanayi
devrimidir.

Bir kavram olarak “kent”, de¤iflik unsurlar›n›n öne ç›kar›lmas› nedeniyle farkl› flekillerde
tan›mlanabilir olsa da, üzerinde fikir birli¤i bulunan husus, kentin belirli özellikleri ihtiva
eden çok yönlü bir birim olmas›d›r. Örne¤in Ruflen Kelefl’in tan›m›na göre kentler, “sürekli
toplumsal geliflme içinde bulunan ve toplumun, yerleflme, bar›nma, gidifl-gelifl, çal›flma,
dinlenme, e¤lenme gibi gereksinimlerinin karfl›land›¤›, pek az kimsenin tar›msal u¤rafl›larda
bulundu¤u, köylere bakarak nüfus yönünden daha yo¤un olan ve küçük komfluluk
birimlerinden oluflan yerleflim birimleridir” (Kelefl, 1998: 75). Bir baflka tan›ma göre ise
kent, ”sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfus bak›m›ndan
k›rsal alanlardan ay›rt edilen, genellikle tar›msal olmayan üretimin yap›ld›¤›, daha önemlisi
hem tar›msal hem de tar›m d›fl› üretim, da¤›t›m ve denetim ifllevlerinin topland›¤›,
teknolojik geliflme derecelerine göre belirli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünleflme
düzeyine varm›fl, ikincil toplumsal iliflkilerin, toplumsal farkl›laflma, uzmanlaflma ve
hareketlili¤in yayg›n oldu¤u yerleflim alan›d›r” (K›z›lçelik, 2000:114).

Tarihsel bir perspektifle bak›ld›¤›nda, insano¤lunun yerleflik hayata geçmesiyle birlikte
tart›fl›lan bir konu haline gelmifl olan kent olgusu, günümüzde toplumlar›n kendine özgü
sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine iliflkin farkl› verileri bulabilece¤imiz, dönemin
siyasal politikalar›na ›fl›k tutan hatta ayn› toplumun de¤iflik zamanlardaki yönetim
politikalar›n›n farkl›laflt›rd›¤› sosyolojik bir olgu olarak düflünülmektedir. K›sacas› kent ve
kentsel yap›lardaki de¤iflim, sosyolojinin bir alt dal› olan kent sosyolojisinin temel inceleme
alan›n› oluflturmaktad›r.

Bu ba¤lamda ilk kentlerin ortaya ç›kma süreci, kentlerin tarihsel süreç içinde gösterdikleri
de¤iflim ve dönüflümler, farkl› üretim biçimlerinin kentler üzerindeki etkisi, kentleflme
ile toplumsal yap›da meydana gelen bütün de¤iflmeler, baflta sanayileflme ve kentleflme
iliflkisi olmak üzere kentleflme ile aile yap›s›, ekonomik yap›, siyasal yap›, kültürel yap›
vb. gibi genifl anlamda toplumsal yap›n›n içeri¤ini oluflturan unsurlar aras›ndaki iliflkiler
kent sosyolojisinin inceleme alan›na girmektedir (Erkan, 2002).
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Daha özgül flekilde belirtilecek olursa, kent sosyolojisinin önemle üzerinde durdu¤u
konular ve yaklafl›mlar flöyle s›ralanabilir: 18. ve 19. yüzy›lda yaflanan tar›m, endüstri ve
politik devrimleri; sosyolojinin kurucular›n›n toplumsal ve siyasal de¤iflim sürecine
yaklafl›mlar›; büyük kentlerde sosyal örgütsüzlük ve bütünleflme mekanizmalar›n›n
çal›flmas›; II. Dünya Savafl› sonras› kentlerin yayg›nlaflmas›; içsel ba¤›ml›l›k kurallar› ve
1960-1970’li y›llar›n radikal çat›flma kuramlar›; 1970’lerin sonunda ve 1980’lerdeki üçüncü
dünya ülkeleri kentlerinin yaflad›¤› krizler; ekonomik ba¤›ml›l›k ve merkez-çevre iliflkileri
kuramlar›; 1990’lardan 2000’lere gelinirken geliflmifl ülkelerdeki kent merkezlerinde
oluflan yeni yaklafl›mlar ile geliflmekte olan ülkelerin kent sorunlar›na yönelik yaklafl›mlar›
aras›ndaki anlay›fl farkl›l›klar›; kent sistemlerinin küresel bütünleflme çerçevesindeki
ortak sorunlar› (Erkan, 2002).

Sosyolojinin betimledi¤i kifliler aras› iliflkiler kavram› kentsel mekan içinde yaflanan
iliflkiler, bireylerin farkl› mekan ve zamanlardaki davran›fl örüntüleri ve kentte yaflama
bilinci ba¤lam›nda incelendi¤inde ise karfl›m›za “kentleflme ve kentlileflme” olarak iki
kavram ç›kmaktad›r.

Kentleflme ve Kentlileflme

Sanayi devriminin ard›ndan yaflanan sanayileflme sürecine karfl›l›k, k›rdan kente göçün
bir sonucu olarak ivme kazanan kentleflme, “sanayileflme ve ekonomik geliflmeye koflut
olarak, kent say›s›n›n artmas› ve kentlerin büyümesi sonucunu do¤uran, toplum yap›s›nda
artan oranda örgütleflme, iflbölümü ve uzmanlaflma yaratan, insanlar›n davran›fl ve
iliflkilerinde kentlere özgü de¤iflikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci” olarak
tan›mlanmaktad›r (Kelefl, 2004:22). Kentlileflme ise, kentleflmenin beraberinde getirdi¤i
toplumsal/siyasal de¤iflmenin insanlar›n davran›fllar›nda ve iliflkilerinde, de¤er yarg›lar›nda,
tutum ve tav›rlar›nda k›sacas› genifl anlam›yla maddi ve manevi yaflam biçimlerinde
de¤ifliklikler yaratma süreci olarak tan›mlanmaktad›r (Erkut, 1995: 60). Bir di¤er ifadeyle
kentlileflme, temelde bireylerin kentsel yaflam içindeki etkileflimleriyle ortaya ç›kan bir
kültürel dönüflüm sürecidir.

Tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere kentleflme olgusu do¤rudan do¤ruya “kent olma”y›
tan›mlayan temel unsurlara at›fta bulunurken; kentlileflme, kent olmadan ayr› olarak,
kentli olma bilincine sahip olma anlam›n› tafl›maktad›r. Öteden beri tafl›d›klar› anlam
itibariyle bu iki kavram›n birbirleriyle olan etkileflimi genifl anlamda sosyal bilimcilerin,
dar anlamda ise sosyologlar›n, kent bilimcilerin ve siyaset bilimcilerin tart›flt›¤› bir konu
haline gelmifltir.

Yukar›daki aç›klamalar›n da gösterdi¤i gibi kent, kentleflme ve kentlileflme olgular› sadece
bir nüfus art›fl sürecinin neticesi olarak düflünülmemelidir (Kelefl, 2004:21). Çünkü bu
flekildeki bir düflünüm, kent tan›mlamalar›n› k›r-kent ayr›m›ndan öteye götürmeyecektir.
Oysaki kentleflme süreci, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel dönüflümünün bir
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neticesi olarak tarih boyu süregelmifltir. Bu nedenle kent ve kentlileflme süreci, toplumsal
yap›daki bu dönüflümün çok yönlülü¤ü çerçevesinde ele al›nmak zorundad›r.

Kentleflmenin Tarihsel Geliflimi

Kentleflmenin tarihsel öyküsü, insano¤lunun yerleflik yaflama ad›m atmas›na kadar
uzanmaktad›r. Antropolojinin sa¤lad›¤› veriler, kentlerin oluflma tarihlerinin toplumlar›n
oluflma ve geliflme tarihleriyle uyumlu oldu¤unu göstermektedir. Avc›-toplay›c› insan
topluluklar›n›n yerini tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan insanlar almaya bafllad›¤›nda küçük,
yerleflik “köy” birimleri meydana gelmifltir. Daha sonra bu köylerin birleflmesi ya da
merkezdeki bir köyün büyümesi sonucu ilk kentler oluflmufltur.

K›sacas›, üretim yap›s›ndaki de¤iflim genifl anlamda toplumsal yap›y› ve ona ba¤l› olarak
di¤er alanlar› de¤ifltirmifl ve tarihin ilk kentleri oluflmufltur. Özellikle Antik Ça¤ ile h›zlanan
kentleflme sürecinin ürünü olan kentlerin, sanayi devrimi ile birlikte devrim öncesi
dönemden farkl› bir toplumsal yap›ya dönüfltükleri bilinmektedir. Bu nedenle kentleflme
sürecinin tarihsel boyutunu sanayileflme öncesi ve sonras› dönemler olarak ele almak,
yap›sal farkl›l›klar›n anlafl›lmas›nda kolayl›k sa¤layacakt›r ( Erkan, 2002).

Sanayileflme Öncesi Kentleflme

Sanayileflme öncesi dönem ifadesiyle anlat›lmak istenen, tar›m devriminden sanayi
devrimine kadar geçen ve çok uzun bir tarihsel dönemi kapsayan zaman dilimidir.
Sanayileflme öncesi dönem kendi içerisinde de çeflitli farkl›l›klar gösterdi¤i için, farkl›l›klar›
bir yana b›rakan bir genellemeyle, bu dönem genellikle antik dönem ve ortaça¤ fleklinde
iki büyük kategoriye ayr›lmaktad›r.

a- Antik Ça¤ Kenti

Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi, antropolojik veriler ilk kentlerin neolitik devrimin
sonucunda, kifli ve toplum bafl›na üretimin büyük ölçüde artmas›yla birlikte ortaya ç›kt›¤›n›
göstermektedir. Bilinen en eski kentlerin Hindistan ve Çin’de oldu¤u belirtilmektedir.
Bunun yan›nda Nil üzerindeki Memphis, Thebes ya da Mezopotamya bölgesindeki Babil,
Sümer ve Ur gibi kentlerin ilk kentler oldu¤u varsay›mlar› da bulunmaktad›r. Bu kentlerin
ortaya ç›k›fl›na iliflkin belge bulunmamas› nedeniyle bu konudaki görüfller varsay›mdan
öteye gidememektedir. Buna göre, üretimdeki art›fl nedeniyle art›k besin üretmek
zorunda olmayan küçük köylerden nüfusça kalabal›k kasaba ve kentler ortaya ç›km›flt›r
(Erkan, 2002). Örne¤in Aristoteles’in aç›klamalar›na göre, Antik Yunan dünyas›ndaki kent
devletlerini ifade eden polisler, köylerin birleflmesiyle meydana gelmifltir.

Büyüklüklerine iliflkin çok fazla bilgi sahibi olmasak da, önemli antik ça¤ kentlerinden
Babil’in MÖ 6. yüzy›lda 350 bin ve MÖ 8. yüzy›lda Syracuse’ün 400 bin nüfuslu oldu¤u
bilinmektedir. Pericles dönemindeki Atina ise daha büyük bir kenttir. Antik ça¤›n en
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büyük kenti ise, kuflkusuz bir buçuk milyon nüfuslu Roma kentidir. Antik Yunan ve Roma
kentleri, köleci ekonomik düzene dayanan bir medeniyetin ürünleridir (Kelefl, 2004:23).

b- Ortaça¤ Kenti

Antik sitelerin/kentlerin fiziki yap›lar›na benzeyen Ortaça¤ kentleri, savunma gereksinimlerini
karfl›lamak ve güzel görünmek kayg›s›yla surlarla çevrili, içine kapal› kentlerdir (Erkan,
2002). Sanayileflme sonras›nda oluflacak olan teknoloji, ulafl›m ve yönetim imkanlar›n›n
ürünü çok ifllevli kent olgusu, ortaça¤ kentlerine yabanc› bir olgudur. Dolay›s›yla ortaça¤
kentlerine ya bütünüyle ekonomik ifllevler ya da kültürel ve siyasal ifllevler egemendir.
Ortaça¤ kentlerinin büyüklüklerine iliflkin veriler incelendi¤inde 12. yüzy›lda, nüfusu 100
bini aflan çok az kentin bulundu¤u görülmektedir. Londra ve Brüksel’in 15. yüzy›ldaki
nüfuslar› ancak 40 bin kadard›r (Kelefl, 2004:23).

Sanayileflme Sonras› Kentleflme

Ekonomik ve toplumsal örgütlenme bak›m›ndan sanayi sonras› kentlerden ayr›lan sanayi
öncesi kentler, varl›klar›n› d›flardan ald›klar› g›da mallar›na ve hammaddelere
dayand›rd›klar›ndan birer pazar/ticaret merkezi olmufllard›r. Genellikle seçkinler ve daha
afla¤› s›n›ftan olanlar (soylu-avam) fleklinde bir s›n›flaflman›n oldu¤u sanayi öncesi kentler,
feodal toplumsal ve siyasal yap›n›n çöküflü ile birlikte son bulmufltur. Sanayi Devrimi
ile ifl gücünün topraktan koparak ve özgürleflerek kentlere yönelmesi, yeni bir üretim
sürecini do¤urmufltur. Geliflen bilimin teknolojiye uygulanmas›yla üretim güçleri ve
da¤›t›m teknikleri alan›nda da büyük ilerlemeler sa¤lanm›flt›r (Erkan, 2002).

Sanayi devriminin bafllang›c›nda, ticaret yaflam›ndaki geliflme ile sanayi öncesi dönemin
izlerini tafl›yan zanaatlar bütünleflebilmifltir. Ancak bu süreçte burjuvalar (kentsoylular),
tüccar ve bankac›lar kentlerin ekonomik yaflam›nda bafll›ca rolü oynamaya bafllam›flt›r.
Bununla birlikte sanayi devrimi makineleflmenin ve rasyonelleflmenin sistemli bir biçimde
ve genifl ölçüde ekonomik hayata uygulanmas›n› beraberinde getirmifltir. Do¤al olarak
zihniyet ve davran›fllar›n bu yeni kapitalist üretim biçiminin isterlerine ba¤lanmas›,
geleneksel kent yap›s›n› sarsmaya ve de¤ifltirmeye giden sürecin tetikleyicisi olmufltur.
Sanayi devrimi sonras›nda yaflanan kentleflme, sanayileflmenin bir yan ürünüdür.  Çünkü
sanayi dallar›, eski kentlerin d›fl›nda, enerji kaynaklar›, ulafl›m araçlar›, hammadde
kaynaklar› ve insan gücü sunumunun ucuz ve kolay oldu¤u yerlerde yerleflmifltir. Bu da
sanayi kapitalizminin simgesi olan iflçi kentlerin, fabrikalar›n yak›n›nda oluflmalar›na yol
açm›flt›r. K›sacas›, modern dünyay› flekillendiren sanayileflme ve kentleflme süreçleri,
birbirinden ayr›lamaz flekilde iç içe geçmifl durumdad›r (Kelefl, 2004:24).

Türkiye’de Kentleflmenin Tarihsel Geliflimi

Türkiye tarihsel ve co¤rafi aç›dan çeflitli medeniyetlerin bir arada yaflad›¤› ve bunun
sonucunda her türlü kurumda izlerini b›rakt›¤› bir bölgenin ad›d›r. Dolay›s›yla Türkiye
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Cumhuriyeti’ne gelene kadar, kentleflme süreci bu sosyo-ekonomik ve kültürel unsurlarca
flekillenmifltir. Bu ba¤lamda genifl anlam›yla ‹mparatorluk yap›s› ve kültürel aç›dan da
‹slam dini etkili olmufltur. Çeflitli düflünürlerce ‹slam kenti analizleri yap›lm›flt›r. Örne¤in
Lapidus, ‹slam kentinde mekânsal yap› özelliklerinin befl ana ö¤esi oldu¤unu ileri
sürmektedir: Kale; saray ve üst kademe yöneticilerinin oluflturdu¤u, yönetim ifllevinin
sürdürüldü¤ü yap›lar›n oluflturdu¤u yönetici merkez; cuma camisi, hanlar, bedestenler
ve aç›k pazaryerlerinin oluflturdu¤u kent merkezi; mahalleler ve d›fl mahalleler. S›k›fl›k
konutlar›n oluflturdu¤u ve mekansal olarak en küçük birim olan mahalleler, kendi farkl›
cemaatleri ve küçük pazarlar›yla belirlenmektedir. Etnik mahalleler, sakinlerinin yapt›klar›
zanaat türlerine göre isimlendirilmektedir. Yönetim merkezleri ve devlet ile k›rsal bölgeler
aras› al›flveriflin oldu¤u yerler olan Osmanl› kentleri, merkezi bürokrasinin yerleflme
merkezi ve üretilen zenginliklerin tüketilme alan›n› oluflturmufltur. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun bat›l›laflma süreci ile birlikte ekonomik, toplumsal ve siyasal yap›lardaki
de¤ifliklikler kentlerin yap›sal özelliklerine de etki etmifltir (Erkan, 2002).

Türkiye’de 1950’lere kadar yavafl bir seyir izleyen kentleflme, II. Dünya Savafl› y›llar›ndan
sonra giderek ivme kazanm›flt›r. Cumhuriyet’in ilk y›llar› ile II. Dünya Savafl› aras› dönemde
kentleflmede görülen hafif canl›l›k, devlet eliyle kurulan sanayi kurulufllar›n›n bir sonucu
olarak görülebilir. 1950 sonras› dönem ise, tar›msal yap›daki de¤iflimler (özellikle tar›mdaki
makineleflme) ve ülkede gerçekleflen çeflitli alanlardaki sanayileflme hamleleri sonucunda
kentleflmeyi h›zland›rm›flt›r. Nüfusu 10 binden fazla olan yerleflim birimleri aç›s›ndan
bakacak olursak, Türkiye’nin kentleflme düzeyi 1927’de %16.4 ve 1950’de % 18.5 iken,
2000 y›l› itibariyle % 61.7’ye yükselmifltir. Kent tan›m›nda nüfus ölçütü yerine, il ve ilçe
merkezlerinde yaflayan insan say›s› dikkate al›nd›¤›nda ise kentleflme düzeyinin % 65’i
buldu¤u görülmektedir. 1950-2000 y›llar› aras›ndaki 50 y›ll›k sürede kentsel nüfus 8 kat
artm›flt›r. Türkiye’de kentleflmenin geliflimine iliflkin y›llara dair nüfus bilgilerinin ayr›nt›lar›
afla¤›daki Tablo I’den takip edilebilir.
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1927

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

2000

Tablo I*
Türkiye’de Kentleflmenin Geliflimi

* (Kelefl, 2004: 58)

KENTL‹ NÜFUS

Y›llar

2.236.085

2.684.197

3.214.471

3.441.895

4.883.865

5.328.846

6.967.024

9.343.006

11.845.423

16.713.696

20.330.265

25.789.000

31.468.877

41.713.716

(10 bin
+nüfus)

% Y›llar %‹l ve ‹lçe
Merkezleri

16.4

16.4

18.0

18.3

18.5

22.1

25.1

29.8

33.3

41.4

45.4

50.9

55.4

61.7

1927

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

2000

3.305.879

3.802.642

4.346.249

4.687.102

5.244.337

6.927.343

8.859.731

10.805.817

13.691.101

16.869.068

19.645.007

26.855.757

33.656.375

44.006.274

24.2

23.5

24.4

24.9

25.0

28.9

31.9

34.4

38.5

41.8

43.9

53.0

58.4

64.9

KENTL‹ NÜFUS

Türkiye’de Kentleflme Nedenleri

Yukar›da ifade etti¤imiz gibi modern dönemde kentleflme sanayileflme ile birlikte
yaflanm›flt›r. Ayn› durum Türkiye için de geçerlidir. Teknolojik de¤iflimle birlikte gerçekleflen
sanayileflmenin yaflanmas›, bir di¤er ifadeyle de¤iflen teknolojinin üretim alanlar›na
uygulanmas› kentleflmenin h›z›n› artt›rm›flt›r. Kentleflmenin temel süreci sanayileflme
olmakla birlikte, ona efllik eden ya da onu bütünleyen farkl› alanlara iliflkin de¤iflik nedenler
de bulunmaktad›r. Çünkü temelde sanayileflmede ifadesini bulan ekonomik geliflim
süreci çok yönlü bir süreçtir. Siyasal, hukuksal, kültürel yönleri yan›nda gündelik hayat›n
pratiklerine, al›flkanl›klara ve hatta de¤erlere kadar s›zan farkl› görüntüleri vard›r. Buradan
hareketle kentleflme nedenleri bütüncül bir bak›flla ekonomik, teknolojik, siyasal ve
sosyo-psikolojik nedenler fleklinde s›n›fland›r›lmaktad›r. Ayr›ca tüm bu etkenler içsel
dinamiklerle oldu¤u kadar d›flsal dinamiklerle de aç›¤a ç›kabilmektedir. Bu nedenle d›flsal
nedenleri de ayr› bir kategori olarak zikretmek gerekir.
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Ekonomik Nedenler

a- ‹tici Etmenler (Push-Olumsuz Göç Nedenleri)

Kentleflmenin tar›msal üretim fazlas›na dayand›¤› yolundaki görüfltür. Bu görüfle göre
köylerden kentlere göçün bafllamas›, tar›mda üretim fazlas›n›n olmas› ve art›k ürünün
elde edilmesine ba¤l›d›r. Kapitalizmin bir sonucu olarak tar›mda ça¤dafl üretim araçlar›n›n
kullan›lmas›, teknolojideki geliflmelerin tar›msal üretim sürecine uyarlanmas› sonucu
insan gücüne gereksinimin azalmas› bu süreci h›zland›rmaktad›r. Ayr›ca özellikle az
geliflmifl ülkelerde tar›mdan elde edilen gelirin yetersiz olmas›, toprak paylafl›m›n›n
dengesiz olmas›, tar›m topraklar›n›n çok parçalanm›fl olmas›, iklim koflullar› ve erozyon
gibi di¤er unsurlar da bu itici etmenleri güçlendirmektedir (Kelefl, 2004:27,28).

Türkiye’de özellikle tar›mda makinalaflman›n yaratt›¤› toplumsal de¤iflimlerin bir sonucu
olarak, k›rsal kesimde tar›msal üretimdeki verimlili¤in artmas› ve iflgücü fazlal›¤›n›n ortaya
ç›kmas›yla birlikte insan eme¤ine olan gereksinimin giderek azalmas› ile kentlere do¤ru
büyük göç dalgas› bafllam›flt›r. K›sacas› bu etmenler, nüfusu köyden ve tar›mdan köy
d›fl›na, kentlere do¤ru itmektedir; göçe yol açmaktad›r. Bu ba¤lamda, Türkiye’deki
kentleflme süreci kentin çekicili¤inden daha çok k›rsal kesimin iticili¤inden kaynaklanm›flt›r.
Oysa Bat› Avrupa’da yaflanan kentleflme sürecinde, k›rsal kesimin iticili¤i ile kentin
çekicili¤i efl zamanl› olarak yaflanm›flt›r.

b- ‹letici Etmenler

‹letici etmenler ulafl›m ve haberleflme imkanlar›ndaki geliflme sonucunda aç›¤a ç›kan
ve köyden kente göçü kolaylaflt›ran, göçü mümkün k›lan unsurlar› oluflturmaktad›r.
Kentleflme için mal ve hizmet al›flveriflinin belirli tafl›ma ve haberleflme a¤lar› içinde,
yerleflim birimleri aras›nda yo¤unlaflmas›n›n yaflanmas› gerekir. Bu geliflme baz› kentlerin
büyümesine ve büyük merkezler haline gelmesine yol açmaktad›r. K›sacas›, kentler aras›
ve köy-kent aras› ulafl›m imkanlar›n›n artmas›, haberleflme imkanlar›n›n çeflitlenmesi ve
kolaylaflmas›, araç/yol kalitesinin ve say›s›n›n artmas› vb. gibi etmenler kentleflme
düzeyinin yükselmesine yol açmaktad›r.

c- Çekici Etmenler (Pull-Olumlu Göç nedenleri)

Çekici etmenler ya da olumlu göç nedenleri ad› verilen unsurlar, köyde yaflayan nüfus
için kenti ve kentsel yaflam› çekici k›lan ve bu yolla kentleflme düzeyini artt›ran temel
özellikleri ve süreçleri tan›mlamaktad›r. Buna göre kentlerde ifl olanaklar›n›n fazla olmas›,
ekonomik geliflmeyle birlikte insan gücüne olan gereksinimin artmas›, kentin yaflam
kalitesi aç›s›ndan insanlara sundu¤u imkanlar›n fazlal›¤›, önceden sadece köylerde yap›lan
baz› hizmetlerin uzmanlaflma ile kentlerde de görülmeye bafllamas› vb. gibi hususlar
köylü nüfus için kentleri çekici hale getirmekte ve köyden kente göçleri h›zland›rmaktad›r
(Kelefl, 2004:28,70-74). Çekici etmenler Türkiye baz›nda ele al›nd›¤›nda, k›rdan kopuflun
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temelinde yatan nedenin k›rdaki olanak yoksunlu¤u oldu¤u görülmektedir. Özellikle
sanayi öncesi dönemde ihtiyaç duyulan insan gücünün art›k eski önemini yitirmifl olmas›
ile birlikte, kentler istihdam ad›na daha da bir cazibe kazanm›flt›r.

Teknolojik Nedenler

Sanayi devrimi sonras› kentleflmeyi h›zland›ran en önemli unsur teknolojik geliflmeler
sonucu gerçekleflen üretim art›fl› ve ürünlerin kolay ve ucuz tafl›nmas›n› sa¤layacak
teknolojik araçlar›n gelifltirilmifl olmas›d›r. Buhar makinelerinin bulunmas› ile buhar
gücünün, elektri¤in bulunmas› ile ise elektrik enerjisinin nüfus yo¤unlaflt›r›c› etkisi bu
duruma örnek olarak verilebilir (Kelefl, 2004:29,30). Yukar›da ifade etti¤imiz tar›msal
yap›daki de¤iflimlerin temelinde de, teknolojik geliflmenin yaratt›¤› ürünlerin üretim
alan›na uygulanmas› yatmaktad›r. Teknolojik bilgi ve bunun uygulanmas›ndaki art›fl, genifl
anlamda insano¤lunun yaflam biçimini dönüfltürmekte ve kentleflmenin temel itici
gücünü oluflturmaktad›r.

Siyasal Nedenler

Siyasal mekanizmalar›n kentleflmeyi ve kentlileflmeyi özendirici politikalar› uygulamalar›
kentleflmenin h›zlanmas›ndaki bir di¤er unsurdur. Örne¤in, Türkiye’nin bütün 5 y›ll›k
kalk›nma planlar›nda istihdam›n sanayi ve hizmet sektörüne kayd›r›lmas› ve tar›m
istihdam›n›n azalt›lmas› aç›s›ndan kentleflmeyi teflvik edici hedefler bulunmaktad›r.
Siyasal karar alma birimlerinin bu hedefleri koymas› ve ülke politikalar›n› bu yönde
belirlemesi, kentleflmeyi teflvik edici mekanizmalar›n ifllevsel hale gelmesine yol
açmaktad›r. Ayr›ca savafllar, siyasal anlaflmazl›klar, yönetim yap›s›n›n özellikleri, seyahat
ve yerleflme özgürlüklerinin durumu, toprak mülkiyetini yöneten hukuk kurallar›n›n
durumu vb. gibi unsurlar da kentleflmeye etki yapmaktad›r.

Sosyo-Psikolojik  Nedenler

Kentlerdeki yaflam düzeyi ve kentin insanlara sundu¤u imkanlar ile k›rsal alandaki yaflam
düzeyi ve imkanlar›n farkl›l›¤›, psikolojik olarak kente göçü özendirmektedir. K›rsal nüfus,
ayn› köyden ya da akrabalar aras›ndan daha önce kente göç etmifl olanlardan özellikle
daha iyi bir yaflam düzeyine eriflmifl olanlar› model olarak almaktad›r (Erkan, 2002). Bir
baflka ifadeyle bu kategoride yer alan nedenler, k›r-kent aras›ndaki yaflam biçimi
farkl›l›klar›ndan do¤an, k›r hayat›n›n kent hayat›na nazaran zor, kent hayat›n›n ise daha
cazip görünmesini sa¤layan unsurlard›r. Bunlar genellikle kent hayat›n› daha çekici hale
getiren sosyo-kültürel olanaklar ve hizmetlerdir. Ayr›ca özgürleflme arzusu, daha büyük
bir toplulu¤un üyesi olma iste¤i ve kentli olman›n verdi¤i gurur kentleflmenin sosyo-
psikolojik nedenleri aras›nda say›labilir (Kelefl, 2004:33). Sosyo-psikolojik nedenler tek
bafl›na bir göç nedeni olmasa bile k›r-kent aras› yaflam biçimi farkl›l›klar›ndan do¤an
etkilenimler, ayn› topluluktan bireylerin yaflad›klar› deneyimler, daha iyi yaflama arzusu,
k›rdan kente göçü teflvik etmektedir.
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D›fl Nedenler

Türkiye’nin üyesi oldu¤u uluslararas› ekonomik, siyasi, askeri örgütler ile ortak ald›¤›
kararlar, yapt›¤› anlaflmalar, bu ba¤lamda yerine getirmekle yükümlü oldu¤u sorumluluklar,
bir nevi ülkeye d›flsal olan güçlerin yapt›r›mlar› kentleflme politikalar›n› etkilemektedir.
Çünkü özellikle günümüzde uluslararas› kurulufllar›n gücü daha çok artm›flt›r ve ald›klar›
kararlar bir ülkenin ekonomi ve siyasetine yön verebilmektedir. Örne¤in Türkiye’nin AB
ile olan iliflkileri bu çerçevede yer almaktad›r. AB’den al›nan baz› mali yard›mlar›n ülkenin
hangi bölgelerine harcanaca¤› AB kurumlar› taraf›ndan belirlenmektedir.

Türkiye’de Kentleflme Sorunlar›

Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluflundan bu yana h›zl› bir kentleflme süreci içerisine girmifltir.
Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤› “Dünya Kalk›nma Göstergeleri 2000” bafll›kl› raporda yer
alan verilere göre, dünyada 1980-1998 döneminde kentlerde yaflayan nüfusun toplam
dünya nüfusuna oran› % 40’tan % 46’ya ç›karken; 1990 y›l›nda toplam nüfusun yar›s›ndan
fazlas›n› kentli nüfusun oluflturdu¤u Türkiye’de % 44’ten % 74’e yükselmifltir. Kentleflme
oran›n› bu dönemde 30 puan yükselten Türkiye, bu aç›dan 132 ülke içinde dünyada
üçüncü s›ray› alm›flt›r. Türkiye’de kentlerde yaflayanlar›n say›s›, 1980-1998 döneminde
% 143,4 oran›nda artarak 19,6 milyondan 47,7 milyona yükselmifltir (Tablo II’de çeflitli
ülkelere ait nüfus ve kentleflme oranlar› verilmifltir).

Ancak Türkiye’de meydana gelen bu h›zl› kentleflme bütünüyle sanayileflme sürecine
dayanmamaktad›r. Kentleflmenin temelinde kentlerin çekicili¤inden çok, k›rsal alan›n
iticili¤i rol oynamaktad›r. Bunun bir sonucu olarak ise, özellikle büyük metropollerde
iflgücü fazlas› oluflmakta, aç›k ve gizli iflsizlerin say›s›nda art›fl gözlenmektedir. Çünkü
kentlerin iflgücü talebiyle kente göç eden nüfus aras›nda orans›zl›k bulunmaktad›r.
Anakentlerde, arac›l›k ve hizmet ifllerinde çal›flan ve çal›flmaya raz› olan seyyar sat›c›,
kap›c›, odac›, komisyoncu vb. gibi kifli say›s›n›n çok fazla oldu¤u görülmektedir. Bu durum
sanayileflme h›z›n›n, kentleflme h›z›na ayak uyduramamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
nedenle, günümüzde kentleflmenin sa¤l›kl› bir istihdam yap›s›na dayand›¤› söylenemez.
Gerçekte yaflanan, h›zl› sanayileflmeden kaynaklanmayan bir kentleflme yani köylerdeki
gizli iflsizli¤in kentlere tafl›nmas›d›r.

Bugünkü biçimiyle kentleflme, bir yandan k›rsal alanlar›n yoksullu¤unu kentlere tafl›rken,
bir yandan da, oluflturdu¤u ikili yap› yoluyla gösteriflçi tüketim e¤ilimlerini kamç›layarak,
olumsuz toplumsal ve ekonomik etkiler oluflturmaktad›r. Bunlar kentleflmenin çevre
olgusu üzerine paradoksal etkisi olarak düflünülebilir. Asl›nda sorunlar›n kayna¤›nda
kentleflmenin kendisinden çok çarp›kl›¤› ve düzensizli¤i vard›r. Bu ba¤lamda çarp›k
kentleflmenin yol açt›¤› pek çok sorun bulunmaktad›r. Baflta gecekondu sorunu olmak
üzere çevre kirlenmesi, konut sorunu, iflsizlik bunlar›n önde gelenlerini oluflturmaktad›r
(Kelefl, 1987: 74-75).
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‹talya

Japonya

ABD

Fransa

Portekiz

Arjantin

Meksika

Çin

Türkiye

Dünya

Tablo II*
Çeflitli Ülkelere Ait Nüfus ve Kentleflme Oranlar›

* Worldbank, World Development ‹ndicators 2000
** Tahmini rakamlar

Toplam Nüfus (Milyon)

Ülkeler
1980 1998

Y›ll›k Nüfus Art›fl
H›z› (%)

Kentsel Nüfus/
Toplam Nüfus (%)

56,4

116,8

227,2

53,9

9,8

28,1

67,6

981,2

44,5

4,430.2

1998 2015** 1980
1998

1998
2015** 1980

57,6

126,4

270,3

58,8

10,0

36,1

95,8

1,238.6

63,5

5,896.6

54,4

124,4

304,9

61,1

9,8

42,8

120,8

1,388.5

77,9

7,112.9

0,1

0,4

1,0

0,5

0,1

1,4

1,9

1,3

2,0

1,6

-0,3

-0,1

0,7

0,2

-0,1

1,0

1,4

0,7

1,2

1,1

67

76

74

73

29

83

66

20

44

40

67

79

77

75

61

89

74

31

74

46

Göçler

Türkiye’de 1927’de 13.6 milyon olan nüfus, 63 y›l sonra 1990’da 4 kat›na ç›karak 56.5
milyona ulaflm›flt›r. 2000 y›l›nda ise bu rakam›n 66 milyonun üzerinde oldu¤u görülmektedir.
Nüfusun ülke geneline eflit olarak da¤›lmad›¤› varsay›m›ndan yola ç›karak, özellikle baz›
kentlerimizde nüfus art›fl›n›n önemli sorunlara yol açt›¤› düflünebilir. Ülkemizde nüfus
art›fl h›z› II. Dünya Savafl› y›llar›ndan sonra 1960’larda yükselmifl ve daha sonraki y›llarda
düflüfl göstermifltir. Nüfusun artmas› do¤urganl›k h›z›nda artma ve düflük ölüm h›z›ndan
kaynaklanm›fl, buna paralel olarak göç hareketlerinde de önemli dalgalanmalar görülmüfltür.
1970’lere kadar devam eden Avrupa’ya iflçi göçü yavafllama sürecine girdikten sonra,
ailelerin birleflmesi niteli¤indeki göçe dönüflmüfltür. Son dönemlerde ise Avrupa’ya
çal›flmaya gidenlerin geri dönmesi, Türkiye’ye di¤er ülkelerden göçlerin olmas›, Avrupa
d›fl› ülkelere göçlerin bafllamas› gibi süreçler, nüfus art›fl h›zlar›na de¤iflken bir etkide
bulunmufltur. Bunlar uluslararas› göçler olarak nitelendirildi¤inde, karfl›m›za irdelenmesi
gereken bir di¤er konu olan iç göçler ç›kmaktad›r (Toros, 1997:4).

Türkiye’de iç göçler, tarihsel olarak daha çok 1950’li y›llara dayanmaktad›r. 1950 y›l›na
kadar Türkiye’de gerek iç göç hareketleri ve gerekse de kentsel nüfus oran› genel olarak
düflüktür. 1950’den sonra Türkiye h›zl› bir kentleflme sürecine girmifltir (Kelefl, 1984:25).
1980’li y›llarda liberal ekonomi politikalar›n›n etkisiyle kentlerin cazibe merkezleri haline
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getirilmesinin bir sonucu olarak bir hareketlilik dönemi daha yaflanm›flt›r. Bu dönemde
Türkiye köylülük ile kentlilik, geleneksellik ile modernlik aras›nda s›k›fl›p kalm›fl, ne tam
köylü olmaktan ç›km›fl, ne de tam kentl i olabilmifltir (Özer, 2007:4).

Bu göçler zamanla bölgeler aras› sosyo-ekonomik dengeleri de¤ifltirirken, bir yandan da
sosyokültürel farkl›l›klar›n bafllamas›na neden olmufltur. Göçün oldu¤u kentlerde yeni
ve eski kentliler aras›nda iki kutuplu kültürel normlar ve de¤erler belirmifltir. Hatta
gecekondulular, geldikleri bölgeye göre, az›nl›k durumuna düflenler mahallelerine göre
ayn› kent içinde di¤er kutbu oluflturmufltur. Ayn› fiziki çevrede, ayn› kentsel mekan›
kullanmalar›na ra¤men göçle gelenlere, eski kentliler taraf›ndan ‘öteki’ muamelesi
yap›lm›flt›r. Bu ikili yap›n›n de¤iflmesi ve kente göç edenlerin ‘ötekilik’ten ç›kmalar› ancak
uzun zaman içinde karfl›l›kl› olarak kültürlerin entegrasyonu ile mümkün olacakt›r (Giritlio¤lu,
1994:32).

Bu ba¤lamda göçler, iyi bir politika izlenirse kentsel geliflim için güçlü bir dinamizm
yaratmakta; tersi durumda ise ülke için ya do¤rudan pek çok soruna yol açmakta ya da
dolayl› olarak çeflitli sorunlar›n temellerini oluflturmaktad›r. Bu çerçevede kentin sundu¤u
yeme, içme, bar›nma, ifl edinme, sa¤l›k ve e¤itim imkanlar›ndan yararlanma, temiz ve
sa¤l›kl› bir kent ortam›nda yaflama gibi olumlu unsurlar›, kent sakinlerinin uymak zorunda
oldu¤u vergi verme, kente sahip ç›kma, kent donan›m› ve araçlar›na zarar vermeme,
yap›lan ifllere katk› pay› sunma, kat›l›m ve denetim görevini yapma gibi sorumluluklardan
ayr› düflünmemek gerekir. Bu ikisi bir paran›n iki yüzü gibidir; tek yanl› olarak oluflmas›
ve geliflmesi kent ve kentsel nüfus aç›s›ndan çeflitli rahats›zl›klar yaratacakt›r. Dolay›s›yla
bir paran›n iki yüzü gibi olan bu hak ve görevleri bir arada görmek ve gerçeklefltirmek
için, göçün kentsel yaflam dinami¤ine uydurulmas› zorunludur. K›sacas› göçün kentleflme
aç›s›ndan yaratt›¤› sorunlar›n ak›ll› ve öngörülü politikalarla giderilmesi gerekir (Özer,
2007:6).

Konut Sorunu Ve Gecekondular

Türkiye’de nüfusun bölgelere göre da¤›l›m› göçlerin etkisi ile 1970 ve 1990’larda de¤ifliklik
göstermifltir. Buna göre, sosyo-ekonomik olarak geliflmifl bölgeler olan Marmara, Ege,
Akdeniz bölgelerinin toplam nüfus içindeki pay› artm›fl di¤er bölgelerin paylar› ise ya
azalm›fl ya da de¤ifliklik göstermemifltir. Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu bölgelerinin do¤al
nüfus art›fl› yüksek olmas›na karfl›n toplam nüfus içindeki pay›n›n azalmas› ya da de¤ifliklik
göstermemesinin nedeni, bu bölgelerden baflta bat›ya olmak üzere di¤er bölgelere
göçler olmas›d›r. 1975-1990 y›llar› aras›nda ülkemizde en fazla göç alan iller ‹stanbul,
Kocaeli, ‹zmir, Mersin, Antalya ve Bursa iken, en fazla göç veren iller Kars, Tunceli,
Gümüflhane, Bitlis, A¤r›, Sivas, Bayburt, Siirt ve Erzurum gibi do¤u illeri olmufltur. Bu
ba¤lamda nüfusu çok olan kentler sadece do¤al nüfus art›fl› ile de¤il ald›klar› göçlerle
de büyümüfltür. Göçle gelen nüfusun konut sorunu ise gecekondu olgusunu do¤urmufltur
(Toros, 1997:16).

Kentlere göç edenlerin konut edinme süreçlerinde iki temel e¤ilimle karfl›lafl›lmaktad›r.
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Birincisi, göçle kente gelen nüfusun ifl merkezlerine yak›n alanlarda kiralad›klar› bir evde
k›sa süre için bar›nmas› ve daha sonra kentin kenarlar›ndaki bir gecekondu semtine
tafl›nmas›d›r. ‹kincisi ise, kentsel konut stokunun s›n›rl› ya da çok pahal› olmas›ndan
dolay›, daha bafllang›çta kentin kenar kesimlerinde bir gecekondu kiralayarak, sat›n alarak
ya da infla ederek yerleflme e¤ilimidir (K›ray, 1982:339).

‹flte bu temel e¤ilimlerden yola ç›karak 1950’lerde kamu arazileri üzerine yeterli alt yap›s›
olmayan ve çevre temizli¤inin yeterli olmad›¤› sa¤l›ks›z koflullarda, sadece bar›nma
gereksinimini karfl›lamak üzere yasal olmayan yollarla kaçak olarak konut infla edilmesiyle
gecekondulaflma süreci bafllam›flt›r. Günümüze dek ulaflan süreçte gecekondulaflma,
yeterli belediye hizmetlerinin sunulamamas›, yetersiz planlama ve ekonomik yetersizlikler
nedeniyle özellikle büyük kentlerin görüntüsünün ayr›lmaz bir parças› olarak büyümeye
devam etmifltir.

Gecekondulaflma sürecinin bafllamas›ndan belirli bir süre sonra, gecekondu sahiplerinin
ekonomik durumlar›ndaki iyileflmeler ve belediyelerin bu bölgelere yönelik hizmetleriyle
birlikte, bu konutlar eski durumlar›na göre daha fazla yaflanabilir mekanlar haline
dönüflmüfltür. Ancak yine de gecekondu bölgeleri kentin merkezinden uzak, kentin
al›flkanl›k ve rutinlerinden, de¤er ve kurallar›ndan ba¤›ms›z, içinde kentsel bütünleflmeyi
bar›nd›rmayan, k›rdan kopuk büyük köyler olarak varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Tüm iyilefltirmelere ra¤men ülkemizde konut sorunu, çözümü konusunda en çaresiz
kal›nan sorunlardan birisi haline gelmifltir. Kelefl’in de belirtti¤i gibi “bilimsel ve teknolojik
ilerlemelerin en az etkili olabildi¤i alan”lardan birisi konut sorunudur (Kelefl, 1998:285).
Türkiye’de ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda ortaya ç›kan gecekondu olgusu, kentleflme
aç›s›ndan önemini zaman içinde kaybetmemifltir. Gecekondu say›s›, 1948’de büyük
kentlerde 25-30 bin iken, 1953’te gecekonduyla ilgili yasan›n ç›kmas›na ra¤men 80 bin,
1960’da 240 bin, 1983’de ise 1.5 milyonu bulmufltur. 21. yüzy›l›n bafllar›nda ise bu say›
yaklafl›k olarak 2.200.000’e ç›km›flt›r (Ayr›nt›lar Tablo III’te sunulmufltur).

1955

1960

1965

1970

1980

1990

1995

2002

Tablo III*
Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus

* (Kelefl, 2004:561).

Y›llar Gecekondu

50.000

240.000

430.000

600.000

1.150.000

1.750.000

2.000.000

2.200.000

Gecekondulu Nüfus

250.000

1.200.000

2.150.000

3.000.000

5.750.000

8.750.000

10.000.000

11.000.000

Kentsel Nüfustaki Pay› (%)

4.7

16.4

22.9

23.6

26.1

33.9

35.0

27.0
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Günümüzde hala Türkiye’nin önemli bir sosyo-ekonomik ve kültürel sorunu olmaya
devam eden gecekondulaflmay› 1950’lerden günümüze tafl›yan süreç, çeflitli kamu
kurum ve kurulufllar›n›n, kente göç eden insanlar›n bar›nma gereksiniminin karfl›lanmas›ndan
dolay› bu olguyu yasal olarak denetim alt›na alamamalar›, kimi zaman ise bilinçli olarak
göz ard› etmelerinden kaynaklanm›flt›r.

Gecekondular›n neden oldu¤u sorunlardan bir tanesi de, bulunduklar› kentlerde farkl›
yaflam alanlar› oluflturmalar›d›r. Bir tarafta gecekondu mahallelerinin oluflturdu¤u, her
tür yaflam olana¤›ndan mahrum olan varofllar; di¤er tarafta her türlü kentsel olanaklar›n
bulundu¤u kentleflmifl bölgeler; ortada ise emekli kültürü bar›nd›ran adeta bir geçifl alan›
olan bölgeler oluflmufltur (Özer, 2007:6). Göçle birlikte gelen ve hem maddi yaflam
koflullar› hem de kültür düzeyleri yönünden ayr› dünyalar›n insanlar› olan nüfusun yan
yana yaflad›¤› kent ortam›nda, kentle bütünleflmeyen y›¤›nlar birbirine giderek
yabanc›laflmaktad›r. Çözülmeye u¤rayan bu doyumsuz y›¤›nlar, siyasal alanda da
radikalleflmenin sosyal taban›n› oluflturmaktad›r (Kelefl ve Ünsal, 1982: 30).

Sosyal aç›dan kentlileflme, insanlar›n siyasal tutum ve davran›fllar›n›, dayan›flma konusunda
benimsedikleri de¤erlerini, örgütlenme biçimlerini, benimsenen gelenek ve görenekleri,
e¤itim-ö¤retim konusundaki tutumlar›n›, bilgilenme biçimlerini, dini tutum ve davran›fllar›n›,
hak arama yöntemlerini, kad›n ve erkekle ilgili tutum ve davran›fllar›n›, toplumdaki
farkl›l›klar› aç›klama biçimlerini ve gerekçelerini de¤iflikli¤e u¤ratan bir süreçtir (Erkut,
1994:60-62). Ancak k›rsal alanlardan kentlere gelen bu insanlar›n, kentlileflemedi¤i aksine
kentleri büyük köylere çevirdi¤i görülmektedir. Çünkü k›rdan kente gelen insanlar mevcut
ekonomik yetersizliklerini, hiç kavuflamad›klar› ekonomik, sosyal ve e¤itsel olanaklar ile
daha da perçinlemekte, kentlerde oluflturduklar› köysel yaflam biçimi ile ancak yaflamlar›n›
sürdürebilmektedirler. Ancak kent merkezine geldiklerinde bu olanaklara ne kadar yak›n
fakat edinemeyecek kadar da uzak olduklar›n› fark etmektedirler. Suça e¤ilim, madde
ba¤›ml›l›¤› vb. gibi sorunlar iflte burada ortaya ç›kmaktad›r (Özer, 2007:6).

‹flsizlik

Ülkemizde özellikle tar›msal alana uyarlanan teknolojik geliflmeye paralel olarak, k›rsal
alanda insan gücüne olan gereksinimin azalmas›yla birlikte yaflanan göçler, büyük
kentlerde nüfus y›¤›lmas›na, niteliksiz iflgücünde afl›r› bir art›fla ve bunun do¤al sonucu
olarak da ‘iflsizlik’ sorununa yol açm›flt›r. Daha önce aç›klad›¤›m›z kentleflme sorunlar›n›n
mant›ksal sonucu özellikle büyük kentlerdeki iflsiz, yar› iflsiz ve gizli iflsiz say›s›ndaki art›fl
olmufltur. Türkiye’deki genel nüfus art›fl h›z› ile birlikte düflünüldü¤ünde, iflsizlik temel
sorunlardan birisi olmay› sürdürmüfltür. ‹flsizlik oran› 1994’te % 8.3, 2001’de % 8.6,
2002’de 10.6 iken, 2004-2005 döneminde % 10.3 olmufltur. Rakamlar›n da gösterdi¤i
gibi, iflsizlik Türkiye’nin önemli sorunlar›ndan birisi olmaya devam etmektedir. Uygulanan
politikalar ve kalk›nma hedefleri do¤rultusunda tar›m sektöründe istihdam›n giderek
daralmas› ve hizmet sektöründe ise artmas› beklenmektedir (Toros, 1997:9).
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Kentlerdeki afl›r› nüfus birikimi ve bunun sonucunda yaflanan iflsizlik, beslenme ve
sa¤l›¤a ayr›lan kaynaklar› da azaltmaktad›r. K›rsal kesimde kendi yetifltirdi¤i hayvanlardan
temel besin ö¤elerini sa¤lama olana¤› olan kifliler, kentlerde gizli açl›k sorunuyla
karfl›laflmaktad›r. Aile ekonomisine katk› yapma zorunlulu¤u, küçük yaflta çal›flma hayat›na
bafllamay› gerektirebilmektedir. Bunun sonucunda ise ç›rak ve çocuk iflçilerin sa¤l›k
sorunlar› aç›¤a ç›kmaktad›r.

Çevre Sorunlar›

Sanayileflme ve kentleflme, bir yandan toplumun ekonomik ve sosyal yönden geliflmesini
sa¤layacak olumlu unsurlar› kentlerde toplayarak, hizmetlerin görülmesini kolaylaflt›rmakta
ve etkinlik yaratmaktad›r; öte yandan ise hava ve su kirlili¤i, gürültü, toprak kirlili¤i vb.
gibi çevre sorunlar›na yol açmaktad›r. Sanayi kurulufllar›ndan ve konutlardan at›lan art›k
sularla kat› maddelerin tafl›nmas›, kentlerin temizli¤i, ulafl›m›n örgütlenmesi vb. gibi
hususlar, kentlerdeki nüfus birikiminin yani kentleflmenin do¤rudan sonuçlar› olarak
ortaya ç›kmaktad›r (Kelefl, 2004: 676).

H›zl› ve çarp›k kentleflmenin yaratt›¤› bafll›ca çevre ve sa¤l›k sorunlar›n› Güler ve Çobano¤lu
çal›flmalar›nda flu flekilde aç›klamaktad›r:

Gecekondulaflma sa¤l›kl› konut sorununu da birlikte getirmektedir. Gecekondular›n dar
sokaklar› çöplerin toplanmas›n› güçlefltirmektedir; su ve kanalizasyon ba¤lant›lar›n›n
yap›labilmesini engellemektedir. Bunun sonucunda ev temizli¤i ve kiflisel hijyen olanaklar›
yetersiz kalmaktad›r. Banyo ve temizlik olanaklar› k›s›tlanmaktad›r. Özellikle co¤rafik
yap›n›n elveriflsiz oldu¤u bölgelerde yap›lan gecekondularda sa¤l›kl› tuvalet yap›m› da
mümkün olmamaktad›r. Bina yap›m standartlar› düflmektedir. Spekülatif amaçlarla kent
plan›na uygun olmayan yay›l›m örnekleri çok belirgin olmaktad›r. Spekülasyonun yaratt›¤›
rant geliri, kimi zaman zay›f mevzuat hükümlerinin etkisiz hale gelmesine neden
olmaktad›r. Gecekondu bölgelerinde su ak›nt›lar›, çöp birikintileri ve di¤er nedenlerle
vektör sorunu da artmaktad›r.

Kalabal›klaflan kentlerde trafik sorunu, kent içi gürültü, hava kirlili¤i gibi sorunlar artmaktad›r.
Özellikle daha önceden yap›lm›fl olan kent planlar›n›n koydu¤u ilkelerin çi¤nenmesi,
kentlerin hava koridorlar›n›n kapanmas›na, yap›laflman›n sak›ncal› oldu¤u bölgelerde
yüksek yap›laflmaya yol açmaktad›r. Bu durum hava kirlili¤i sorununu daha da artt›rmaktad›r.
Endüstriyel kurulufllar, otomobiller, uçaklar, f›r›nlar, apartmanlar vb. gibi kentsel ö¤eler
hava kirlili¤ini artt›r›c› birer faktör olmaktad›r. Fosil yak›tlar›n yani petrol ve maden
kömürlerinin yanmas› kirletici birçok etkenin havaya kar›flmas›na neden olmaktad›r. Çelik
ve ka¤›t fabrikalar›, santrallar, petrol rafinerileri vb. buna örnek olarak verilebilir (Güler
ve Çobano¤lu, 1994).
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Türkiye’de Kentleflmenin Gelece¤i

Gelece¤e yönelik öngörüler, 2000’li y›llar›n bafllar›nda kentli nüfusu 40 milyonu aflm›fl
yani genel nüfusun üçte ikisi kentlerde yaflamaya bafllam›fl olan Türkiye’nin kentleflmesini
sürdürecek bir ülke oldu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla kentleflmenin beraberinde
getirdi¤i sorunlar azalmayacak tam tersine giderek artacakt›r.

Bu çerçevede alt› çizilmesi gereken önemli bir husus, bütün dünyada etkileri görülmekte
olan küreselleflme sürecinin Türkiye’yi ve Türkiye’deki kentleflmeyi de etkilemekte
oldu¤udur. Devletlerden daha etkili ve daha güçlü hale gelmeye bafllayan çok uluslu
flirketlerin kentsel rant› ele geçirme mücadelesinin, Türkiye’de kentleflmenin alaca¤›
flekli etkileyen önemli bir unsur olaca¤› aç›kt›r. K›sacas› Türkiye’de kentleflme süreci ve
bunun yaratt›¤› sorunlar, küreselleflmeyle birlikte art›k sadece içsel de¤il d›flsal dinamiklerle
de hareket etmektedir. Özellikle büyük metropollerdeki kentsel rant›n yaratt›¤› çekim
alan›, çeflitli örnekleriyle giderek daha çok karfl›laflt›¤›m›z kentleflme olgular›na yol
açmaktad›r.

Bu süreçte klasik kamu hizmeti ve kamu yarar› anlay›fl› h›zla de¤iflim geçirmektedir;
kent planlamas› anlam›n› yitirmektedir; kente iliflkin politikalar, kentsel ve çevresel
de¤erleri hiçe saymakta sak›nca görmeyen bir flekilde küresel sermayenin önünü açmaya
yönelmektedir. K›saca belirtecek olursak, Türkiye’de kentleflmenin gelece¤ini küreselleflme
sürecinin dinamikleri belirleyecek gibi görünmektedir.
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1. YÖNET‹M AHLAKI

Yozlaflma ve Sonuçlar›

Siyasal ve yönetsel sistemin iflleyiflinde ortaya ç›kan olumsuzluklar, genellikle “yozlaflma”
kavram› ile ifade edilir. Yozlaflma (corruption), günümüzde s›kça kullan›lan ve genel
anlamda devletteki bozuklu¤u, kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili menfaat sa¤lamalar›n›,
hizmet sunumunda baz› kifli ve gruplara ayr›cal›k tan›nmas›n›, memur atamalar›ndaki her
türlü kay›rmac›l›¤› ifade eden genel bir kavramd›r. Bu kavram, halk dilinde yolsuzluk,
yiyicilik, soygunculuk, torpil, kay›rmac›l›k, ya¤mac›l›k ve rüflvet gibi terimlerle anlat›lmaktad›r.

Yozlaflma, kamu hizmeti gören kifli ve gruplar›n, gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse
hizmetten yararlananlar›n teflvikiyle, kendilerine, yak›nlar›na veya hizmetten yararlananlara,
özel maddi ç›karlar ya da statü kazançlar› sa¤lamak amac›yla veya herhangi di¤er bir
sebeple, toplumca benimsenmifl hukuki ve ahlaki kurallara ayk›r› bir flekilde ortaya
koyduklar› her türlü davran›fl ve yöntemdir. Rüflvet, zimmet, adam kay›rmac›l›k, hizmet
kay›rmac›l›¤›, yönetimde gizlilik, kamusal s›rlar› s›zd›rma vb. çeflitleri bulunmaktad›r.

Yozlaflman›n genel olarak kötü bir olgu oldu¤u ve tümüyle olumsuz sonuçlar do¤urdu¤u
üzerinde büyük bir görüfl birli¤i vard›r. Yozlaflman›n sonuçlar› flöyle özetlenebilir:

• Her fleyden önce yozlaflma siyasal sistemin, devletin ve yönetimin sayg›nl›¤›n› ve
yasall›¤›n› zedelemektedir. Yozlaflman›n yayg›nlaflmas›yla birlikte, devlete olan güvensizlik
de artmaktad›r. Örne¤in rüflvet verenin istedi¤ini yapt›rmas›, yasalar› geçersiz ve
anlams›z k›lmakta, “hukuka ba¤l›l›k” ve “hukuka ba¤l› yönetim” gibi temel anlay›fllar›
ortadan kald›rarak “bask›” ve “zulüm”e dayal› yönetimi ça¤r›flt›rmaktad›r. Kamu
hizmetlerinden, rüflvet verenlerin ya da tan›d›klar› olanlar›n ayr›cal›kl› yararlanmalar›,
kamu siyasalar›n›n özel ç›karlar için sapt›r›lmas› gibi uygulamalar, kamu yarar›, eflitlik,
haktan›rl›k gibi yönetim ilkelerinin sözde kalmas›na, yurttafllar›n düzeni yozlaflm›fl
saymalar›na, yönetime güvensizlik duymalar›na, devlete olan sayg›lar›n›n azalmas›na
neden olmaktad›r.

• Yolsuzluklar›n yayg›n hale gelmesi, ekonomik büyüme ve kalk›nma önündeki en büyük
engeli oluflturmaktad›r. Ayn› zamanda yozlaflma, kamu kaynaklar›n›n israf›na yol açmakta
ve yabanc› sermayenin ve yerli yat›r›mc›lar›n cesaretlerinin k›r›lmas›na neden olmaktad›r.
Yozlaflman›n var oldu¤u bir ortamda, kamu kaynaklar› israf edilmekte ve kamunun
zarar›na, özel baz› kiflilerin yarar›na iflleyen bir düzen ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle
kamunun özel kesimden mal ve hizmet sat›n ald›¤› ihalelerde, vergi tahsilât›nda,
gümrüklerde ve di¤er ekonomik nitelikli ifllemlerdeki yolsuzluklar, kamu gelirlerini
azaltmakta, kamu harcamalar›n› art›rmaktad›r. Yine, bürokrasinin verimsiz ifllemesi,
k›rtasiyecilik ve ifllemlerin geciktirilmesi gibi uygulamalar, kamu harcamalar›n›
art›rmaktad›r. Yozlaflma nedeniyle kamu gelirlerinin azalmas› ve kamu harcamalar›n›n
artmas› ise, bütçe aç›klar›na, dolay›s›yla enflasyona yol açmaktad›r.
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• Yozlaflman›n bir di¤er sonucu, kamu hizmetlerinin pahal›laflmas›d›r. ‹fllerin rüflvetsiz
görülmedi¤i bir yönetimde, vergi anlam›n› yitirmekte, rüflvet ikinci bir ödeme olmaktad›r.
‹halelerde ise verilen rüflvet ço¤u zaman maliyetlere yans›t›lmakta ve ihale kamuya
pahal›ya mal olmaktad›r. Sanayiciler ve ifladamlar›, yasal vergiden kaynaklanan yükü
hemen tüketicilerin üzerine att›klar› gibi, yasal olmayan bir tür vergi olan rüflvetin
yükünü de hemen tüketicilerin omuzlar›na yükleyebilmektedirler.

• Yozlaflma, gelir da¤›l›m›n› da olumsuz yönde etkilemekte, gelir da¤›l›m›nda adaletsiz
bir yap›n›n oluflmas›na neden olmaktad›r. Yozlaflma, zenginle fakir aras›ndaki fark›
büyütmekte; gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤i artt›rmaktad›r.

• Kay›rmac›l›k uygulamalar› sonucu emanetin ehline verilmesi, liyakat, eflitlik ve tarafs›zl›k
gibi ilkeler etkinli¤ini yitirmekte, hizmetin gereklerine uygun, nitelikli, bilgili ve dürüst
kimselerin kamu görevlisi olarak atanmas› engellenmektedir. Yozlaflman›n sonucu
olarak, kamuda yeterlilik düzeyi kuflkulu kifliler yönetim sorumlulu¤u üstlenmekte,
göreve atanmada ve ilerlemede sadakat ölçütü öteki nesnel ölçütlerin yerini almakta
ve bunun sonucu olarak da keyfi yönetim tehlikesi giderek büyümektedir. Sonuçta
devlet yönetimi yetersiz, yeteneksiz ve bilgisiz insanlar›n eline terk edilmektedir.

• Di¤er yandan, yolsuzluklar›n yayg›nl›k kazand›¤› bir kurumda, esas olan, bürokratik
ifllemlerin etkin olarak yürütülmesi de¤il, rüflvet çark›n›n herhangi bir engele tak›lmadan
dönmesinin sa¤lanmas›d›r. Nitelikli, dürüst ve çal›flkan memurlar›n varl›¤› veya daha
yüksek mevkilere getirilmesi bu çark›n dönmesine engel olacaksa, bu kimselerin
yüksek mevkilere getirilmeleri engellenecek, baflka bir kuruma tayin edilmeleri
sa¤lanacakt›r. Böyle bir ortamda, güvenilir, dürüst ve kaliteli elemanlar›n kurumsal
aidiyet duygular› zedelenmekte ve zihinlerinde tedirginlik oluflmaktad›r.

• Bir toplumda yozlaflman›n yayg›nlaflmas› ve bir ç›¤ etkisiyle büyümesi, toplumun bir
arada tutulmas›nda ve kamusal ç›karlar›n korunup kollanmas›nda önemli bir etken olan
milli, manevi ve ahlaki de¤erlerin erozyona u¤ramas›na neden olmaktad›r. Yozlaflman›n
her türlüsünün, toplumun güven duygusunun ve yönetimdeki sorumluluk anlay›fl›n›n
yok olmas›na neden oldu¤u söylenebilir.

• Yolsuzlu¤un egemen oldu¤u bir toplumda, dürüstlük, do¤ruluk, çal›flkanl›k, eme¤e
sayg›, helal para kazanmak, baflkalar›n›n haklar›na sayg› duymak vb. etik de¤erler
anlams›zlaflmaktad›r. Böyle bir ortamda “dürüstlük” herkeste bulunmas› gereken
s›radan bir meziyet olarak de¤il, çok az insanda ender olarak bulunan bir fazilet olarak
alg›lanmaktad›r. Toplumda yolsuzluk vas›tas›yla birdenbire “köfle dönen”lerin varl›¤›n›
gören di¤er insanlar, bir süre sonra ister istemez kendilerini de bu ortam›n içinde
bulmaktad›rlar. Yolsuzluk içeren davran›fllara bulaflmayan insanlar›n “enayi” olarak
görülmesi ve ekonomik flartlar›n da etkisiyle, bir süre sonra etik de¤erlerin hor görüldü¤ü
ve alaya al›nd›¤› bir toplum yap›s› oluflabilmektedir.
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Kamu Yönetiminde Eti¤in Önemi

Kamu yönetiminde eti¤in önemini flu bafll›klar alt›nda ele almak mümkündür:

Mevcut Bürokrasi Modelinin Etik Sorunlar›

Kamu kurumlar›nda egemen olan mevcut bürokrasi modeli, kamu görevlilerinin dürüst
olarak davranacaklar› konusunda baz› varsay›mlarda bulunmaktad›r. Birincisi, kamu
görevlileri, yasalar› ve kamu politikalar›n›, kiflisel olarak onlarla ayn› fikirde olmasa da,
biçimsel süreçlere uygun bir flekilde yerine getirecektir. ‹kincisi, kamu görevlileri, objektif
kriterlere ve yasalara uygun bir flekilde “tarafs›z” olarak hareket edeceklerdir. ‹deal bir
memur, görevini sevgi ve nefret gibi duygulardan uzak, tarafs›zl›k ve eflitlik ilkeleri
çerçevesinde, objektif biçimsel kurallara ba¤l› kalarak yürütür. Üçüncüsü, kamu görevlisi,
“sadakat” ilkesi gere¤ince, çal›flt›¤› kuruma içten bir ba¤l›l›kla hizmet edecek, bu
ba¤lamda, kurumun amaçlar›n› kendi amaçlar›n›n üzerinde tutacakt›r.

Ancak uygulamada bu varsay›mlar gerçekleflmemekte, kamu görevlileri kiflisel menfaat
temin etme, ün ve makam kazanma peflinde koflmakta, ifli a¤›rlaflt›rmakta ya da ifle
karfl› ilgisiz kalmaktad›r. Kiflisel giriflimcilik körelmekte ve sorumluluk duygusu
kaybolmaktad›r. Takdir yetkisini kullanmama ve sorumluluktan kaçma ortaya ç›kmaktad›r.
Bütün bu olumsuzluklar›n ortadan kald›r›lmas›nda etik önemli bir yöntemdir.

Takdir Yetkisinin Kullan›m›

Kamu görevlilerinin karfl›laflabilecekleri her bir özel olay için, spesifik bir kural belirleme
imkan› bulunmamaktad›r. Kamu görevlilerinin uymas› gereken kurallar ne kadar ayr›nt›l›
yaz›l›rsa yaz›ls›n veya hiyerarfli ne kadar aç›k bir flekilde ifade edilirse edilsin, belirli bir
noktada, de¤iflik vazife alanlar›nda kamu görevlileri karar verme durumunda kalmaktad›rlar.
Bu nedenle, kamu görevlilerinin, kamusal görevlerini yerine getirirken, takdir yetkisi
kullanmalar› kaç›n›lmazd›r.

Takdir yetkisinin kullan›lmas›nda bir ikilemle karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Usul ve kurallar›n
ayr›nt›l› düzenlenmesi, k›rtasiyecili¤e, ifllerin gecikmesine ve sorumluluktan kaçmaya
neden olurken, kamu görevlilerine daha genifl takdir yetkisinin tan›nmas›, onlar›n keyfi
davranmalar›na ve yozlaflmaya sebep olmaktad›r. Bu ikilemin çözümü, kamu görevlilerine
takdir yetkisinin verilmesi, ancak verilen bu yetkinin etkili bir denetim mekanizmas›yla
denetlenmesinden geçmektedir.

Ancak, mevcut d›fl denetim yöntemleri (yasal, kurumsal ve örgütsel), takdir yetkisinin
kullan›m›yla ilgili olarak ortaya ç›kan olumsuzluklar›n önlenmesinde etkin olamamaktad›r.
Çünkü söz konusu denetim yöntemleri, ço¤unlukla seyrek olarak ve sonradan yap›lmaktad›r.
Denetim, davran›fl veya karar gerçeklefltikten sonra yap›ld›¤› için de, yozlaflman›n ortaya
ç›kmas›n› engelleyememektedir. O halde, görevlinin davran›fl› üzerinde önceden denetim
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yapacak bir mekanizmaya ihtiyaç vard›r. Kamu görevlisinin davran›fl› üzerinde önceden
denetim yapabilecek temel faktör, kiflisel ve mesleki de¤erlerden oluflan etiktir.

Yasalar›n Yetersizli¤i, Yönetimin Karmafl›kl›¤› ve De¤erlerin Çat›flmas›

Kamu politikas›n›n uygulanmas› sürecinde, kamu görevlilerinin karar ve davran›fllar›,
sosyal, örgütsel ve kiflisel de¤erler taraf›ndan kuflat›lmakta ve yönlendirilmektedir. Ço¤u
durumlarda, söz konusu de¤erlerin, kararlar ve davran›fllar üzerindeki etkisi, hukuktan
daha fazla olabilmektedir. Hukuka, düzenlemelere ve standart uygulama prosedürlerine
afl›r› ba¤›ml›l›k, hareketsizlik ya da uygun olmayan hareketi ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca
söz konusu kural ve yönlendirmeler, her durumu tam olarak kapsayamamaktad›r. Bu
nedenle kamu yöneticileri, karfl›laflt›¤› problemlerin çözümünde, kendi bilgi, deneyim
ve hislerine ba¤l› olmak durumundad›rlar.

Karar ve davran›fllarda, sosyal, örgütsel ve kiflisel de¤erler etkili olunca, baz› durumlarda
söz konusu de¤erlerden iki veya daha fazlas› çat›flma halinde bulunabilmektedir. Bu da
ortaya etik bir ikilem ç›karmaktad›r.

Kamu görevlilerinin karfl›laflt›klar› etik ikilemler, ço¤u zaman, onlar›n kiflisel ve mesleki
dürüstlüklerinin ve erdemlerinin denendi¤i durumlar haline dönüflebilmektedirler. Bazen
birden fazla seçenek içerisinden birisini seçmekle karfl› karfl›ya kalan kamu görevlisinin,
önünde bulunan tüm seçenekler yasalara uygun olabilmektedir. Kamu görevlisinin
bunlardan birisini tercih etmesi durumunda yasalara ayk›r› bir durum ortaya
ç›kmayabilmektedir. Ancak etik aç›dan de¤erlendirildi¤inde, bu seçeneklerden birini
tercih eden görevlinin bu karar›, etik anlamda iyi ve do¤ru olmayabilir. Çünkü, örgütsel
ba¤lamda, yasall›k tek bafl›na neyin ahlaka uygun oldu¤unu belirleyemez. Ahlak olmaks›z›n
yasalar, kifliyi erdemlilik ve dürüstlük ö¤elerinden uzaklaflt›rmaktad›r. Ahlak ile kamu
hukuku ya da politikas›n›n çat›flt›¤› durumda birey bir tercih yapmak durumunda kalmaktad›r.

Yasa ile ahlak›n birbiriyle örtüflmesi gerekmektedir; ancak bazen bu gerçekleflmemektedir.
Ahlaki olan bir fley her zaman yasal de¤ildir, yasal olan bir fley de her zaman ahlaki
olmayabilir. Etik ikilem içeren durumlarda, kamu görevlileri, vicdan›n›n sesini dinlemeli,
problemlere tarafs›z ve adil yaklaflmal›, dikkatli ve tarafs›z düflünmelidir.

Yasalar, kamu görevlilerinin karfl› karfl›ya kald›¤› ikilemlerin çözümünde ilk müracaat
edecekleri kaynakt›r. Ancak, kamu yönetiminde karfl›lafl›lan ikilemlerin çözümünde salt
yasalara uymak ve tarafs›z davranmak yeterli olmamaktad›r. Çünkü, baz› durumlarda,
yasalar ve di¤er hukuki düzenlemeler, bir kurumda ortaya ç›kan ahlak d›fl› davran›fllar›n
tan›mlanmas›nda yetersiz kalabilmektedir. Davran›fllar›n ya da kararlar›n ölçülebilece¤i
norm ve standartlar›n olmad›¤› durumlarda, çal›flanlar yapt›klar› davran›fllar›ndan ya da
ald›klar› kararlardan dolay› sorumlu görülememektedirler. Sorumlulu¤un gerçekleflebilmesi
için, belli bir norm ve yapt›r›m düzeninin bulunmas› gerekmektedir. Böylesi yasal
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boflluklar›n bulundu¤u “gri alanlar”da, karfl›lafl›lan ikilemlerin çözümünde yard›mc› olacak
etik ilke ve standartlar, en az yasalar kadar önemli hale gelmektedir.

Di¤er yandan örgütsel flartlar da, zaman zaman kamu görevlilerini etik olmayan
uygulamalara yönlendirebilmektedir. Kamu görevlileri, örgütsel amaçlara ulaflmak için,
zaman zaman kiflisel ahlaki de¤erlerinden tavizler vermek zorunda kalabilmektedirler.
Çünkü, örgütlerde yap›lan denetim, baz› durumlarda yap›lan ifllem ve eylemlerin nas›l
yap›ld›¤›na de¤il, sonucuna göre olmaktad›r. Bu durumlarda, kullan›lan araç, usul ve
yöntemlerden ziyade sonuçlar önem kazanmaktad›r. Di¤er yandan, denetimin sonuçlara
göre de¤il, kullan›lan usul ve kurallar›n mevzuata uygun olup olamad›¤›na göre yap›ld›¤›
durumlarda, etik aç›dan önemli sonuçlar ortaya ç›karabilmektedir. Örne¤in kamu
kurumlar›nda, ço¤u zaman, hizmetin ya da üretimin sonucu yerine, kullan›lan usul ve
kurallar›n mevzuata uygun olup olmad›¤›na bak›l›r. Kurallara uygun fakat verimsiz yönetim
sebebiyle yönetici ve memurlar› hukuki anlamda sorumlu tutmak mümkün de¤ildir.

Hizmetlerde Etkinlik ve Verimlili¤in Sa¤lanmas›

Kamu hizmetleri, vatandafllar›n vergileriyle yerine getirilmektedir. Vergilerle finanse
edilen kamu hizmetlerinin, sadece gerçeklefltirilmesi ya da yerine getirilmesi yeterli
de¤ildir. Ayn› zamanda hizmetlerin en düflük maliyetle, en kaliteli biçimde, eflitlik ve
tarafs›zl›k ilkelerine uygun olarak sunulmas›, vatandafllar aç›s›ndan önem kazanmaktad›r.
Bu da ancak dürüst bir yönetim anlay›fl› içerisinde mümkün olabilmektedir. Çünkü
yolsuzluk ve ahlak d›fl› uygulamalar, kamu hizmetlerinin maliyetini art›rmaktad›r.

Ahlak d›fl› davranan kamu görevlilerinin, vergi ödeyenlere do¤rudan ve dolayl› olarak
ekonomik maliyet yükledikleri aç›kt›r. Buradaki ahlak sorunu, ayn› hizmetlerin maliyetinin,
daha dürüst bir ortamda yap›lmas› durumunda ne kadar aza malolaca¤› ve niteli¤inin ne
kadar artaca¤› ile ilgilidir.

Yönetimde Yozlaflman›n Önlenmesi

Kamu yönetiminde eti¤i gündeme getiren esas unsur, yönetimde yozlaflma olgusudur.
Yolsuz uygulamalar, ayn› zamanda halk›n yönetime olan güvenini de ortadan kald›rmaktad›r.
Doland›r›c›l›k, savurganl›k ve görevi kötüye kullanman›n devlet yönetiminde yeri yoktur
ve bunlar›n maliyeti de, daha az ve kalitesiz hizmettir. Çünkü demokratik yönetim, kiflisel
dürüstlü¤e ve halkla kamu görevlileri aras›ndaki güvene dayal›d›r. Toplum, kamu
görevlilerinden, yönetsel davran›flla ilgili standartlara duyarl› olmalar›n› beklemektedir.
Kamu kesiminde çal›flan bürokrat ve görevlilerden beklenen davran›fl normlar›, özel
sektörde çal›flanlardan beklenenden çok daha fazla oldu¤undan, kamu görevlilerinin
sadece gerçek yolsuzluklardan de¤il, yolsuzluk flüphelerinden de kendilerini korumalar›
gerekmektedir.

Yozlaflan kamu yönetiminin en önemli ihtiyac›, etkin bir flekilde denetlenmesini sa¤layacak
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bir mekanizman›n oluflturulmas›d›r. Günümüzde, mevcut denetim sistemleri, kamu
yönetiminin etkin bir biçimde denetlenmesinde yetersiz kalmaktad›r. Siyasi ve idari
denetim, yönetimin siyasallaflmas› nedeniyle sa¤l›kl› olarak gerçeklefltirilememektedir.
Yarg› denetimi ise, hem pahal› ve uzun süren bir süreçtir, hem de vatandafl çeflitli
nedenlerle bu denetim biçimini etkin olarak kullanamamaktad›r. Yolsuzluklar›n
önlenmesinde yarg›n›n etkinli¤i, ‹talya örne¤inde oldu¤u gibi her zaman sa¤lanamamaktad›r.
Bu nedenle de, ombudsman, yönetimde aç›kl›k vb. yeni öneriler gündeme getirilmektedir.

Etik ‹kilemler

Kamu görevlilerinin günlük hayatlar›nda s›kl›kla karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflabilecekleri
pek çok etik ikilem bulunmaktad›r. Etik ikilem, iki veya daha fazla yar›flan de¤erin çat›flma
halinde olmas›d›r. E¤er, çat›flan bu de¤erlerden birisi korunacak olursa, di¤eri
korunamamaktad›r ya da bir veya daha fazlas›n› koruyabilmek için, di¤erlerini göz ard›
etmek zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Kamu görevlisi, karfl›laflt›¤› her biri farkl› bir de¤er
tafl›yan alternatifler içerisinden birisini seçmekle, de¤er tafl›yan di¤er alternatifi reddetmifl
olmaktad›r. Görevlinin bu seçimi, yasalara uygun olabilir. Ancak gerçeklefltirilen davran›fl
ya da al›nan karar, ahlaki bak›mdan iyi ve do¤ru olmayabilir.

Kamu yöneticilerinin karfl›laflt›klar› birinci ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin
tam manas›yla tatmin edici olmad›¤›, onlar›n içinden en az kötü ya da di¤erlerine göre
daha iyi olan seçene¤in belirlenmesi durumudur. Örne¤in, y›k›lan bir köprünün yenisinin
yap›lmas› için aç›lan ihalede, ihaleye kat›lmak üzere baflvuran firmalar›n hiç birisi, tam
anlam›yla yeterli flartlar› tafl›mamaktad›r. Ancak, yeni bir ihalenin aç›lmas› için gerekli
zaman yoktur ve karar›n bir an önce verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu
görevlisi, yeterli flartlar› tafl›mayan firmalar içinde, di¤erlerine göre en iyisini seçmek
durumundad›r.

‹kinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlas›n›n ya da tamam›n›n kendi bafl›na iyi oldu¤u
ve birisinin seçilmesi durumunda di¤erinden vazgeçilmesinin gerekti¤i bir durumdur. 
Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler aras›nda bir seçim yapmak durumundad›r. Örne¤in,
bir kamu görevine atamada, ayn› okuldan ve ayn› diploma derecesiyle mezun olan ve
yap›lan s›navlarda da ayn› performans› gösteren iki aday aras›ndan birisinin tercih edilmesi,
böyle zor bir seçimi gerektirmektedir.

Üçüncü ikilem türü, farkl› kifli ve gruplar üzerinde farkl› etki ve sonuçlar do¤urmas›
muhtemel bir karar›n verilmesidir. Örne¤in, bir kamu arazisinin, özel sektöre yat›r›m›
teflvik amac›yla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, baz› yerel topluluk üyelerini çevre kirlili¤i
aç›s›ndan rahats›z edebilecek, baz›lar›na da yeni ifl imkânlar› temin edebilecektir. Baz›lar›
karar› ekonomik geliflme yönünde olumlu olarak de¤erlendirirken, baz›lar› ise karar›
yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir. Görüldü¤ü gibi, kamu görevlisi, muhtemel etkileri
bak›m›ndan birçok farkl› de¤erlendirmeye konu olabilecek bir karar›, almak ya da almamakla
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karfl› karfl›ya kalabilmektedir.

Kamu görevlilerinin karfl›laflabilecekleri son ikilem türü, verecekleri karar›n muhtemel
sonucundan, kendilerinin ya da yak›nlar›n›n olumlu ya da olumsuz ve/veya dolayl› ya da
dolays›z etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “ç›kar çat›flmas›” söz konusu
olmaktad›r. Yani, karar al›c›n›n bireysel ç›karlar› ile genel anlamda kamu ç›kar› çeliflmektedir.
Bir kimsenin, kendi ç›kar› aleyhine bir karar verebilmesi son derece güçtür. Böyle bir
davran›fl›, ancak çok sa¤lam bir karaktere ve ahlaki yap›ya sahip bireyler sergileyebilir.
Örne¤in, bir yöneticinin, kamunun yarar›na olarak kendi arsas›n›n da bulundu¤u bir yerin
kamulaflt›r›lmas›na karar vermesi, böyle zor bir seçimi gerektiren bir ikilemdir. Böyle
durumlarda, ilke olarak, karardan olumlu ya da olumsuz ve/veya dolayl› ya da dolays›z
olarak etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar verme sürecine kat›lmamalar›
gerekmektedir.

Söz konusu ikilemlere örnek olarak afla¤›daki senaryolar verilebilir.

• Bir kamu kurumunda yeni atanacak kamu görevlilerini seçmek üzere oluflturulan s›nav
komisyonunda bulunan Bayan (E), baflvuru listesini inceledi¤inde, amcas›n›n o¤lunun
(kuzen) da s›nava girmek için müracaatta bulundu¤unu ö¤renmifltir. Evli olan Bayan
(E)’nin soyad› evlilik nedeniyle de¤iflti¤i için, kuzeniyle soyad› benzerli¤i bulunmamaktad›r.
S›navdan önceki gece arayan amcas›, kuzenine yard›mc› olmas› için ricada bulunmaktad›r.
Bayan (E)’nin nas›l davranmas› gerekmektedir?

• Bir ihalede kontrol mühendisi olarak görev yapan Bay (S), firma sahiplerine ait tatil
köyünde ailece ücretsiz tatile davet edilmifltir. Bay (S), davete icabet ederek ailece
bir hafta ücretsiz tatil yapm›flt›r. Tatil dönüflünde firmaya ait hakediflleri kontrol ederken
imalatlarda eksiklik oldu¤unu tespit etmifltir. Bay (S)’nin nas›l davranmas› gerekmektedir?

Tüm bu etik ikilemler, etik ilke ve standartlar›n önemini vurgulamaktad›r.

Eti¤e ‹liflkin Temel Kavramlar

Günümüzde, yaln›z kamu yönetiminde de¤il, toplumun her alan›nda genel anlamda etik
problemlerle karfl› karfl›ya bulunuyoruz. Siyasal ve yönetsel alanda ortaya ç›kan yozlaflman›n
temelinde, toplumsal eti¤in erozyona u¤ramas› yatmaktad›r.

Sorun sadece “ahlâka ayk›r›” say›lan davran›fllar›n toplumda yayg›nl›k ve sayg›nl›k
kazanmas› de¤ildir. Daha da ciddi olan ve bunlara yol açan sorun, art›k neyin ahlâkl› neyin
ahlâks›z oldu¤u konusundaki ölçülerin yitirilmeye bafllamas›d›r. Ahlâkl› ve ahlâks›z davran›fl›
birbirinden ay›rmakta zorluk çekilmektedir.

Bu bunal›m›n temel sebebi olarak, toplumsal yap›n›n hemen hemen her alan›nda eski
ve geleneksel de¤erlerin çözülmesi, çözülen bu de¤erlerin yerine de yeni de¤erlerin



173

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Yedinci Bölüm

konulamamas› gösterilebilir.

Eti¤e iliflkin temel kavramlar› flöyle s›ralamak mümkündür:

De¤er

De¤er, bir fleyin arzu edilebilir veya edilemez oldu¤u hakk›ndaki inançt›r. Her davran›fl›m›zda
ya hakikati araflt›r›r›z, ya bir fleyin varoluflunu tespit ederiz veya bir fleyi de¤erlendiririz.
Örne¤in h›rs›zl›k kötüdür, çal›flkanl›k iyi bir özelliktir, yalan söyleme kötü bir huydur gibi.
De¤erleri ikiye ay›rabiliriz:

Araç (vas›ta) de¤erler: Araç de¤erler denildi¤inde, fayda, ilgi, ç›kar ve her türlü maddi
de¤erler, tutkular, güç ve iktidar etkenleri, ün ve flan h›rs› vb. gibi de¤er yarg›lar›
kastedilmektedir.

Yüksek de¤erler: ‹dealler, inançlar, dürüstlük, dostluk, sadakat, sayg› ve sevgi gibi de¤er
yarg›lar› ise yüksek de¤erleri oluflturmaktad›r.

Her toplumun, farkl› olay ve olgular karfl›s›nda farkl› de¤er yarg›lar› bulunmaktad›r.
Toplum, insanlar›n davran›fllar›n› yönlendirmek ve düzene sokmak üzere bir ahlâki
de¤erler sistemi meydana getirir. Bireyler, içinde bulunduklar› toplumun sözünü etti¤imiz
de¤er yarg›lar›n› fark›nda olmadan özümser. Bireylerin düflünce, tutum ve davran›fllar›n›n
flekillenmesinde de¤erlerin, özellikle de ahlâki de¤erlerin önemli bir rolü vard›r.

Ahlâk

Ahlâk, insanlar›n gerek birbirlerine, gerekse topluma karfl› ödevlerini belirleyen insan
davran›fllar› ile birarada yaflama kurallar›n›n, standartlar›n›n bir bütünüdür. Baflka bir ifade
ile ahlâk, davran›fl kurallar› anlam›nda, pratik ahlâk esaslar›yla birlikte, kiflinin ahlâki
yap›s›n›, iyi ve kötü yarat›l›fl› (huyu), tabiat› ve seciyeyi ifade etme yan›nda, insan›n toplum
hayat› içinde riayet etti¤i ve etme gere¤i duydu¤u kurallar bütünü olarak da ortaya
ç›kmaktad›r.

Ahlâk› bireysel ve toplumsal düzeyde ele almak mümkündür.

Bireysel düzeyde ahlâk, baz› kiflisel ve öznel ahlâki anlay›fllar› ifade etmektedir. Bu
anlay›fl›n ölçütü de vicdand›r. Bireylerin neyin ahlâkl›, neyin ahlak d›fl› oldu¤una iliflkin
de¤erlendirmesi, onlar›n dinsel inançlar›ndan ve bireysel felsefelerinden kaynaklanmaktad›r.

Toplumsal ahlâk ise, insanlar›n gerek birbirlerine karfl› ve gerek toplumsal olaylar karfl›s›nda
izlemek zorunda bulunduklar› tutumlar› yönlendiren toplumsal de¤er yarg›lar›ndan
oluflmaktad›r. Toplumsal ahlâk› pratik ahlâk ya da töre olarak da adland›rmak mümkündür.
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Etik

Etik, insanlar›n kurdu¤u bireysel ve toplumsal iliflkilerin temelini oluflturan de¤erleri,
normlar›, kurallar›, do¤ru-yanl›fl ya da iyi-kötü gibi ahlâksal aç›dan araflt›ran bir felsefe
disiplinidir.

Etik bir bilimdir. Eti¤in amac›; ahlâk›n ve onun vazgeçilmez kavramlar› olan iyilik, kötülük,
erdem, mutluluk, ahlâki kiflilik, onurlu yaflamak vb. kavramlar› temellendirmek, aç›klamak
ve yorumlamak, k›sacas› ahlâk›n belli bir teorisini kurabilmektir.

Günlük anlamda kullan›lan anlam›yla etik, kiflinin davran›fllar›na temel olan ahlâk ilkelerinin
tümüdür.

Eti¤in Unsurlar›

Ödev ve Yükümlülük: Ödev, bir kimsenin yapmas› gerekli olan ya da kifliden yapmas›
beklenen eylemdir. Yükümlülük (vecibe, mükellefiyet) ise, eylemlere yön veren ahlâki
nitelikteki istektir. Örne¤in, “do¤ru sözlü ol”, “yalan söyleme”, “insanlar› sev”,
“vatandafllara eflit muamele et” vb.

Vicdan: Vicdan, kiflinin kendi kendini yarg›lama yetene¤ini kullanmas› sonucu, niyet ve
eylemlerinin ahlâki de¤erinin bilincine varmas›n› sa¤layan ahlâki yetenektir. Vicdan,
kiflinin duygusal ve düflünsel güçleri aras›nda bir çeflit yarg›sal denge sa¤layan manevi
bir ö¤e olarak, insan kiflili¤inin geliflmesine paralel olarak güçlenmektedir.

‹yiniyet: ‹yiniyet, kiflinin toplumsal iliflkiler ya da olaylar karfl›s›nda, ahlâki aç›dan
eylemlerine yön vermek üzere tak›nd›¤› tav›r veya benimsedi¤i düflüncedir. Kiflinin
vicdan›nda oluflan tav›r, tutum veya benimsenen düflünce anlam›ndaki iyiniyet, d›flar›dan
fark edilemez; ancak kiflinin eylemleri sonucunda ortaya ç›kar.

‹yiniyetin önceden fark edilememesi ve ancak eylemlerin sonucunda anlafl›labilmesi,
ahlâki aç›dan önemli bir sorunu ortaya ç›karmaktad›r. Bu da, bir kiflinin, baflkalar›n› yan›lt›c›
ya da aldat›c› davran›fllarda bulunarak, gerçek niyetini gizlemesi, yani sahtecilik veya
güncel tabiriyle “takiyye” yapmas›d›r.

Erdem: Erdem (fazilet, hassa, meziyet), ahlâki eylem ve davran›fllar›n temelidir. Erdemin
karfl›t› olan erdemsizlik (faziletsizlik) ise, ahlâki aç›dan her zaman k›nanan tav›r ve
davran›fllar› ortaya ç›karan niteliklerdir. Ana erdemler flöyle s›ralanabilir:
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Onur: Onur, (fleref, namus ve haysiyet) insan›n kendi kiflili¤ine karfl› sayg›nl›k duygusu,
öznel de¤erlerinin ve ahlâki niteliklerinin baflkalar› (çevresi ve toplum) taraf›ndan
tan›nmas›d›r. Bireysel onurun yan›nda, aile onurundan, devlet onurundan veya meslek
onurundan da söz etmek mümkündür.

Eylemlerimize Yön Veren Ö¤eler

‹yilik ve Do¤ruluk: Varsay›m olarak, iyiniyetli kifliden ancak “iyi eylem”ler beklenebilir.
Baflka bir ifadeyle, eylemin iyiniyetle yap›lmas›, onun iyi olmas› için yeterlidir. Oysa,
iyiniyetle yap›lan her eylemin iyi oldu¤unu söylemek her zaman do¤ru olmamaktad›r.
Örne¤in bir memurun, fakirlere da¤›tmak amac›yla zengin ifl sahiplerinden rüflvet almas›
ahlâki aç›dan iyi bir eylem de¤ildir. O halde, iyiniyetle istenen bir eylemde, amaca ulaflmak
için kullan›lan araç ve yöntemlerin sadece “iyi” ya da “iyilik”e yönelmesi yetmemekte,
ayn› zamanda “do¤ru” olmas› da gerekmektedir.

Sevgi: Ahlâki aç›dan sevgi (baflkalar›n› düflünme, di¤erkâml›k), dar anlamda aflk de¤il,
genifl anlamda, insanlar›n iliflkilerinde karfl›l›ks›z bir özveriye neden olan duygusal ba¤
ve e¤ilimdir. Toplumsal dayan›flman›n geliflmesi, kiflilerde toplumun di¤er fertlerine karfl›
ödev ve sorumluluk bilincinin oluflabilmesi ve insanlar›n birbirlerine yak›nlaflabilmeleri
için, kiflilerde bencillik duygular›ndan çok özveriye yönelik duygular›n, yani sevginin
güçlenmesi gerekmektedir. Kiflilerin herhangi bir eylemde bulunurken, kendi ç›karlar›ndan
önce toplumsal ç›karlar› göz önünde bulundurmas› ancak bu flekilde mümkün olabilir.

Bencillik: Bencillik (kendini düflünme, egoizm) ö¤esi, insan› sadece kendini ve kendi
ç›karlar›n› gözetme ve kollamaya, tüm çevresini kendi yarar›na uydurmaya yönelik
e¤ilimdir.

Özellikle davran›fllar hususunda, en uygun, maharetli ve faydal›
hareket tarz›n› belirleyebilme yetene¤i; pratik ak›l; karar verebilme
yetisi.

Basiret

Ahlâki olarak dürüst, do¤ru ve haktan›r olma niteli¤i; adil davranma
ilkesi; bu nitelik veya ilkenin davran›flla ortaya konmas›; adil davran›fl;
do¤ruluk, dürüstlük.

Adalet

Ahlâki güç veya cesaret; Ac› veya musibete dayanmada boyun e¤mez
bir cesaret.

Metanet

Tahrik, tutku, arzu vb. duygular karfl›s›nda kendini s›n›rlama; rasyonel
nefis tezkiyesi.

Ölçülülük
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Adalet Duygusu: ‹nsan eylemlerine, düflünce ve kararlar›na yön veren manevi unsurlardan
biri de, hak, hukuk ve adalet duygusudur. Haklar›n sadece tan›nmas› ya da hukuksal
metinlerde yer almas› yetmemekte, ayn› zamanda onlardan serbestçe yararlan›lmas›na
imkân veren bir ortam›n da bulunmas› gerekmektedir. Bu ortam› tesis edecek olan da
hukuk sistemidir. Hukuk düzeninin iyi iflleyebilmesi için ahlâki aç›dan eflitlik ve adalet
ilkelerinin toplumsal yaflant›da etkin olarak bulunmas› gerekir.

Adalet kavram›n›n önemli bir özelli¤i, karfl›l›kl›l›k (mütekabiliyet) unsurunu içermesidir.
‹yi ve do¤ru bir davran›flta bulunan bir kifli, bunun karfl›l›¤›nda baflkalar›ndan yine iyi ve
do¤ru bir eylem beklemektedir. Kötü bir eylemde bulunan bir kifli, bunun karfl›l›¤›nda
er geç kötü bir sonuç olaca¤› duygusu ya da inanc›ndad›r.

Bafl›na kötü bir ifl gelen kimseler zaman zaman kendilerine flu soruyu sorarlar: “Ne
kötülük yapt›m ki bafl›ma böyle kötü bir ifl geldi?”

Etik ‹lke ve Standartlar

Kamu görevlilerinin ahlaka uygun davranmalar›n› sa¤lamada en önemli yöntemlerden
birisi, mesleki etik ilke ve standartlar›n›n belirlenmesidir. Etik ilkeler, iyi davran›flta
bulunma ve kötü davran›fllardan kaç›nma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler.
Devlete olan güveni art›r›rlar ve kamu örgütlerindeki yönetsel davran›fl standartlar›n›
yüceltirler. De¤erlerin çat›flt›¤› durumlarda karar vericilere yol gösterirler.

Ülkemizde kamu görevlilerinin uymalar› gereken etik ilke ve standartlara iliflkin mevzuat
temel olarak flunlard›r:

• 5176 say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

• Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik

• 3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas› ve Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

• 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu

Mevzuatta yer alan ve kamu görevlilerinin uymas› gereken etik ilke ve standartlar ana
hatlar›yla flöyle s›ralanabilir.

• Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli geliflimi, kat›l›mc›l›¤›, saydaml›¤›,
tarafs›zl›¤›, dürüstlü¤ü, kamu yarar›n› gözetmeyi, hesap verebilirli¤i, öngörülebilirli¤i,
hizmette yerindenli¤i ve beyana güveni esas almak.

• Halka hizmet bilinci içerisinde hareket etmek.
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• Hizmet standartlar›na uymak.

• Kurum veya kuruluflun amaçlar›na ve misyonuna uygun davranmak.

• Ülkenin ç›karlar›, toplumun refah› ve kurumlar›n›n hizmet idealleri do¤rultusunda hareket
etmek.

• Yasall›k, adalet, eflitlik, dürüstlük ve tarafs›zl›k ilkeleri do¤rultusunda hareket etmek.

• Kamu yönetimine güveni sa¤layacak flekilde davranmak.

• Halka hizmetin kiflisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev oldu¤u bilinciyle
hareket etmek.

• Hizmetten yararlananlara karfl› nazik ve sayg›l› davranmak ve gerekli ilgiyi göstermek.

• Etik davran›fl ilkeleriyle ba¤daflmayan durumlar› yetkili makamlara bildirmek.

• Görev ve yetkileri menfaat sa¤lamak amac›yla kullanmamak.

• Kamu mallar› ve kaynaklar›n› kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d›fl›nda kullanmamak.

• Savurganl›ktan kaç›nmak.

• Kurumlar› ba¤lay›c› aç›klama, taahhüt, vaat veya giriflimlerde bulunmamak.

• Mal bildiriminde bulunmak.

Ç›kar Çat›flmas›

Ç›kar çat›flmas›; kamu görevlilerinin görevlerini tarafs›z ve objektif flekilde icra etmelerini
etkileyen ya da etkiliyormufl gibi gözüken ve kendilerine, yak›nlar›na, arkadafllar›na ya
da iliflkide bulundu¤u kifli ya da kurulufllara sa¤lanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili
mali ya da di¤er yükümlülükleri ve benzeri flahsi ç›karlara sahip olmalar› halini ifade eder.

Ç›kar çat›flmas›n›n bulundu¤u durumlarda, yolsuzluk veya yozlaflma “ihtimal”i
bulunmaktad›r. Böyle bir durumda yolsuzluk yap›lmas› ihtimali yüksektir; ancak bu ihtimal
yolsuzluk yap›ld›¤› anlam›na gelmemektedir.

Kamu görevlileri, ç›kar çat›flmas›nda flahsi sorumlulu¤a sahiptir ve ç›kar çat›flmas›n›n
do¤abilece¤i durumu genellikle flahsen bilen kifliler olduklar› için, herhangi bir potansiyel
ya da gerçek ç›kar çat›flmas› konusunda dikkatli davran›r, ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nmak
için gerekli ad›mlar› atar, ç›kar çat›flmas›n›n fark›na var›r varmaz durumu üstlerine bildirir
ve ç›kar çat›flmas› kapsam›na giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar (Etik Yönetmeli¤i,
md.13).
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Ç›kar çat›flmas› oluflturan hususlar› flöyle s›ralayabiliriz:

• Bir Kiflinin Bir Kamu Görevine Atanmas›: Örne¤in uzun süre özel sektördeki
holdinglerde yönetim kurulu üyesi olarak çal›flan bir kiflinin, söz konusu holdinglerle
kredi iliflkisi içinde olan bir devlet bankas›n›n genel müdürü olarak atanmas›.

• Kamudan Ayr›ld›ktan Sonra Özel Bir fiirkette Çal›flma: Ülkemizde bu konuyla ilgili
olarak, 2.10.1981 tarihli ve 2531 say›l› “Kamu Görevlerinden Ayr›lanlar›n Yapamayacaklar›
‹fller Hakk›nda Kanun” bulunmaktad›r. Söz konusu kanunun 2. maddesi flöyledir:

“... görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayr›lanlar, ayr›ld›klar› tarihten önceki iki y›l
içinde hizmetinde bulunduklar› daire, idare, kurum ve kurulufllara karfl› ayr›ld›klar›
tarihten bafllayarak üç y›l süreyle, o daire, idare, kurum ve kurulufltaki görev ve faaliyet
alanlar›yla ilgili konularda do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak görev ve ifl alamazlar,
taahhüde g i remezler ,  komisyonculuk ve temsi lc i l ik  yapamazlar .”

• ‹kinci ‹fl: Kamu görevlilerinin kamu görevinin d›fl›ndaki ikinci bir iflte çal›flmas›,
performanslar›n›n ve sadakatlerinin bölünmesi aç›s›ndan sak›nca teflkil etmektedir.

• Hediye Kabul Etme: Kamu görevlilerinin ald›klar› hediyeleri “bubi tuza¤›”na benzetmek
mümkündür. Kurnazca haz›rlanan, flüphe uyand›rmayan, tehlikesiz zannedilen ve
kurban› daha rahat çekebilmek için çekici bir cisim kullan›lan tuzaklara “bubi tuza¤›”
denilmektedir. Etik de¤erlere önem veren bir kamu görevlisi aç›kça rüflvet almaz veya
kiflisel bir menfaat sa¤lamaz; ancak, kendisine verilen ve ilk anda masum, zarars›z ve
tehlikesiz olarak görülebilecek hediyeleri kabul edebilir.

‹yi Niyetle Verilen Hediyeler: Hediye verenin herhangi bir menfaat beklentisi
bulunmamaktad›r. Örne¤in yabanc› bir ülkeyi ziyaretinde Cumhurbaflkan›na verilen
“Pekin Ördekleri” veya y›lbafl›nda verilen ajanda ve benzeri hediyeler bu kapsamda
de¤erlendirilebilir. Ald›¤› kamu hizmetinden memnun kalan bir vatandafl, memnuniyetini
ifade etmek için kamu görevlisine içinden gelerek “bahflifl” olarak da adland›r›labilen
hediyeler verebilmektedir. Hastanede yatan bir hastan›n kendisine iyi muamele eden
hemflirelere taburcu olduktan sonra getirdi¤i bir pasta buna örnek olarak verilebilir. Bu
tür hediyeler daha çok sembolik niteliktedir.

Ç›kar Sa¤lama Amac›yla Verilen Hediyeler: Hediyeyi verenin bir menfaat elde etme
ya da hizmetin kolayca ve süratle görülmesi yönünde bir beklentisi bulunmaktad›r. Bu
durumda hediyeyi veren, ayr›cal›kl› ifllem yapmas›n› bekledi¤i kamu görevlisine, önceden
meflruiyet kazand›r›lm›fl ç›karlar sa¤lama yoluna gitmekte, böylece do¤rudan rüflvet
vermenin risklerini en aza indirmeye çal›flmaktad›r. Araba ya da ev tahsis etmek,
tuttu¤u tak›m›n kombine maç biletlerini hediye etmek, konferans verdirmek, inceleme
amaçl› gezilere davet etmek, tatil masraflar›n› karfl›lamak vb. Bu kapsamdaki hediyeler
genellikle sembolik olman›n ötesinde kamu görevlisine belli bir ç›kar sa¤lamay›
hedeflemektedir.
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‹kinci durumda, hediyeyi veren bafllang›çta niyetini aç›kça belli etmemektedir. Ço¤u
zaman hediyenin verildi¤i anda kamu görevlisi ile hediyeyi veren aras›nda hizmetle
ilgili bir ba¤lant› da bulunmamaktad›r. Böyle durumlarda kamu görevlisi hediyeyi verenin
uzun dönemdeki niyetini sezememekte ve durumdan flüphelenmeyerek hediyeyi
kabul etmektedir.

Ancak baz› durumlarda da hediyeyi verenin niyeti aç›kça belli olmaktad›r. Örne¤in, baz›
firmalar promosyon ad› alt›nda hediye ve numune ilaç da¤›tmakta ve hekimlerin kendi
ilaçlar›n› yazmalar›n› sa¤lamak amac›yla, t›p kongrelerinde onlar›n konaklama, ulafl›m
ve kongre kay›t ücretlerini karfl›lamaktad›r. Yine kamu hizmetlerini ihale yoluyla yürüten
yüklenici firmalar, hak edifllerde kolayl›k sa¤lamas› amac›yla kontrol mühendislerine
araç tahsis etmekte ve çeflitli hediyeler vermektedir.

Devlet Memurlar› Kanunu hediye almay› kesinlikle yasaklamaktad›r. Ancak, uygulamada
hediye al›n›p verilmektedir.

Etik Yönetmeli¤inde kamu görevlisinin tarafs›zl›¤›n›, performans›n›, karar›n› veya görevini
yapmas›n› etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik de¤eri olan ya da
olmayan, do¤rudan ya da dolayl› olarak kabul edilen her türlü eflya ve menfaat hediye
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir. Kamu görevlilerinin hediye almamas›, kamu
görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle ç›kar sa¤lanmamas› temel ilke
olarak benimsenmifltir (Etik Yönetmeli¤i, md. 15).

Kamu görevlilerinin kamu kaynaklar›n› kullanarak hediye vermeleri, resmi gün, tören
ve bayramlar d›fl›nda, gerçek veya tüzel kiflilere çelenk veya çiçek göndermeleri, görev
ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanlar› vermeleri yasaklanm›flt›r.

Kamu görevlilerinin, yürüttükleri görevle ilgili bir ifl, hizmet veya menfaat iliflkisi olan
gerçek veya tüzel kiflilerden kendileri, yak›nlar› veya üçüncü kifli veya kurulufllar için
do¤rudan do¤ruya veya arac› eliyle herhangi bir hediye almalar› ve menfaat sa¤lamalar›
yasaklanm›flt›r (Etik Yönetmeli¤i, md. 15).

Bir kamu görevlisi, hediye al›rken kendisine flu anahtar soruyu sormal›d›r: “Ben kamu
görevlisi olmasayd›m ya da iflgal etti¤im makam ve mevkide bulunmasayd›m, bu
hediye yine de bana verilecek miydi?” Cevap kesinlikle “evet” ise hediye al›nabilir;
“hay›r” ise ya da tereddüt varsa hediye reddedilmelidir.

• Özel Ç›kar - Kamu Ç›kar›: Kamu görevlisinin verece¤i karar›n ya da bulunaca¤›
davran›fl›n muhtemel sonucundan, kendisinin ya da yak›nlar›n›n olumlu ya da olumsuz
ve/veya dolayl› ya da dolays›z etkilenmeleri durumu ç›kar çat›flmas›n› ortaya
ç›karabilmektedir. Kamu görevlisinin yapaca¤› ifllem, eylem veya alaca¤› karardan
olumsuz olarak etkilenecek ya da bunlardan ç›kar sa¤layacak kiflilerin içinde, kendisinin
ya da efl, dost, akraba, arkadafl, daha önceki iflinden tan›d›¤› kimselerin (objektif olarak
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davranmas›n› etkileyebilecek herkes) bulunmas›, ç›kar çat›flmas›n› ortaya ç›karmaktad›r.
Böyle durumlarda kamu görevlisi karar mekanizmas›ndan çekilmelidir
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7.2. BELED‹YELER‹N SOSYAL ve KÜLTÜREL FAAL‹YETLER‹

Girifl

Günümüzde küreselleflme, kentleflme ve teknolojik geliflmeler toplumun ihtiyaç alanlar›n›
sürekli artt›rmakta ve de¤ifltirmektedir. Bu süreç, kendi içinde yeni sorunlar ve/veya
beklentiler üretmektedir. Sorunlar›n çözülmesinde ve beklentilerin karfl›lanmas›nda
merkezi yönetimle beraber yerel yönetimlerin de etkinli¤i artmaktad›r. Bu ba¤lamda;
yerel yönetimler, çevreden altyap›ya, e¤itimden kültüre önemli sorumluluklar
üstlenmektedirler.

1982 Anayasas›n›n 127. maddesinde tan›mlanan yerel yönetim birimleri içinde özellikle
belediyelerin, il özel idareleri ve köylere göre etkinli¤i, ifllevselli¤i ve imkanlar› daha
fazlad›r. Zaten yerel yönetim birimi denildi¤inde de akla ilk olarak belediyeler gelmektedir.
Belediyeler, devlet ile toplum aras›nda halka yak›n yerel birimlerdir. Devlet, belediyelerin
yasal ve yap›sal zeminini olufltururken ayn› zamanda belediyeler yoluyla toplumla
aras›ndaki mesafeyi de azaltmaktad›r. Kamu hizmeti kavram›n›n anlam› geniflledikçe
merkezi devlet ve onun taflra teflkilat› yan›nda yerel yönetimler de bu hizmetleri yerine
getirmeye bafllam›fllard›r. Özellikle 1980’lerden sonra Avrupa’da yerel yönetimlerin
özerkli¤ini geniflleten yaklafl›mlar “hizmette halka yak›nl›k” ilkesini öne ç›karm›fl, bu
çerçevede kamu hizmetlerinin gerçeklefltirilmesinde merkezi yönetimden yerel yönetimlere
do¤ru yetki ve görev ak›fl› olmas› gere¤i kabul edilmifltir. Bu süreçten Türkiyede
etkilenmifltir. 2005 y›l›nda kanunlaflan 5393 say›l› yeni belediye kanunu bu etkilenmenin
izlerini tafl›maktad›r. Belediye kanununa göre belediyeler, “belde sakinlerinin mahalli
müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriflimde”
bulunabileceklerdir. Yani yerel s›n›rlar içinde toplumun yerel ve ortak tüm ihtiyaçlar›n›n
muhatab› belediyelerdir.

Belediye hizmetlerinin sunulmas›nda klasik belediyecilik anlay›fl› yan›nda modern
belediyecilik anlay›fl› da geliflmeye bafllam›flt›r. Belediyecilik, sadece altyap›, imar, ulafl›m
ve çevre gibi klasik belediye faaliyet ve hizmetlerini içermez. Belediyeler, sosyal ve
kültürel faaliyetler, halk›n refah›n› artt›ran hizmetler de gerçeklefltirmelidir. Yani “sosyal
belediyecilik” yapmal›d›rlar. Sosyal belediyecilik, “mahalli idareye sosyal alanlarda
planlama ve düzenleme ifllevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalar›n› konut, sa¤l›k,
e¤itim ve çevrenin korunmas› alanlar›n› kapsayacak flekilde sosyal amaca kanalize eden;
iflsiz ve kimsesizlere yard›m yap›lmas›, sosyal dayan›flma ve entegrasyonun tesis edilmesi
ile sosyo-kültürel faaliyet ve çal›flmalar›n gerçeklefltirilebilmesi için gerekli olan altyap›
yat›r›mlar›n›n yap›lmas› için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal
kesimler aras›nda zay›flayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye
yönelik olarak mahalli idarelere sosyallefltirme ve sosyal kontrol ifllevleri yükleyen” bir
modeldir (Akdo¤an, 2006: 44).
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Bu hizmet ve faaliyetlerin neden yerel yönetimler taraf›ndan yap›lmas› gere¤i üzerinde
durulmal›d›r. Öncelikle yerel yönetimler, idari teflkilat içinde halk kat›l›m›n›n sa¤land›¤›
dolay›s›yla halk›n ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmetlerin halka en yak›n sunulabilece¤i
yerlerdir. Ayr›ca yerel yönetimler, yerel nitelikli hizmetleri h›zl›, etkin ve verimli
sunabilmektedirler. 7. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda da bu yaklafl›m›n önemine binaen
sosyal nitelikli hizmetlerin yerel yönetimler taraf›ndan sunulmas› gere¤i üzerinde
durulmufltur. Belediyelerin birbirinden farkl› sosyal ve kültürel özellikleri oldu¤u
unutulmamal›d›r. Bu nedenle belediyeler, bu durumu göz önüne alarak hizmetleri önem
s›ras›na koymak zorundad›rlar. fiöyle ki; sanayi bölgelerinde yer alan bir belediyede
d›flardan gelen göç, çeflitli sosyal ve kültürel uyumsuzluklara (iflsizlik, gecekondu, sokak
çocuklar›, suç oranlar›n›n artmas› vb.) yol açmas› beklenmekte bundan dolay› da belediyenin
bu kesimlere yönelik intibak, rehberlik vb. sosyal hizmetleri sunmas› gerekmektedir.
K›rsal veya tar›msal bölgelerde yer alan belediyelerde ise e¤itimsiz nüfusun yo¤unlu¤u
daha farkl› sosyal ve kültürel faaliyetleri gerektirmektedir. Yani belediyeler, yerel sorun
alanlar›na yak›n birimler olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütürken yerel önceliklere
göre s›ralama yapmak ve buralarda faaliyet göstermek durumundad›rlar.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Önemi, Amac› Ve Kapsam›

Küreselleflme süreci, toplumsal bir de¤iflim ve dönüflümü de kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.
De¤iflimin, toplumun temeli olan aile üzerindeki etkileri ba¤lam›nda geleneksel aile
çekirdek aileye dönüflmüfltür. Bununla birlikte kad›nlar da çal›flma hayat›na kat›lm›flt›r.
Aile bireyleri aras›ndaki iletiflim eksikli¤i günümüz toplumu düflünüldü¤ünde oldukça
yayg›nlaflm›flt›r. Ayr›ca boflanma oranlar› da h›zla artmaktad›r. Ailenin da¤›lmas› efller,
çocuklar, büyükler ve çevre üzerinde psikolojik, toplumsal ve ekonomik sorunlara neden
olmaktad›r. Nüfusun ço¤unlu¤unun kentlerde yaflad›¤› günümüz toplumu, çarp›k
kentleflmenin olumsuz yönleriyle karfl›laflmaktad›r. ‹nsanlar, eskiden oldu¤u gibi çok
fazla yard›mlaflma ve dayan›flma mekanizmalar›na da sahip de¤illerdir. “Kent havas›
insan› özgür k›lar” deyifli “kent havas› insan› mutsuz k›lar” hatta “kent havas› insan›
yaln›z k›lar” deyifline dönüflmektedir. Bu ba¤lamda, kalabal›klar içinde yaln›zl›k çeken,
sosyal ve ekonomik sorunlar yaflayan mutsuz kent insan› için sosyal ve kültürel faaliyetlerin
ne kadar önemli oldu¤u gerçe¤iyle karfl›laflmaktay›z.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin amac›, insan›n ihtiyaç duydu¤u huzur, mutluluk, refah
yani yaflam kalitesinin artt›r›lmas›na yöneliktir. Sosyal faaliyetler, etkisi toplumun hemen
hemen her kesimine bir flekilde yans›yan genifl bir aland›r. Sosyal faaliyetler anlat›l›rken
sosyal refah, sosyal yard›m ve sosyal hizmet gibi kavramlara s›kça baflvurulur. Bu
kavramlar aras›nda öncelikle sosyal refah kavram›na bakmal›y›z.

Sanayileflmeyle ortaya ç›kan yoksulluk ve iflsizlik gibi sorunlar›n çözümüne yönelik
yaklafl›mlar sosyal refah anlay›fl›n› gündeme getirmifltir. Bu ba¤lamda; sosyal devlet,
toplumun dezavantajl› kesimlerinin milli gelirden adil ve insan onuruna yak›fl›r flekilde
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yararlanmas› için hizmet ve yard›mlar sunar ve sosyal adaleti sa¤lamaya çal›fl›r. Sosyal
refah hizmet ve politikalar› yaln›z ekonomik geliflmeyle ilgilenmez. Güncel sorunlar›n
seyrine uygun olarak kültürel ve sosyal flartlar›n geliflimi ile de ilgilenir (Aktafl-Genç,
2007: 84, 87).

Sosyal refah anlay›fl›n›n ifllevselli¤ini sa¤lama amac› güden sosyal hizmet; birey, grup
ve ailedeki sosyal sorunlara çareler arayan bir disiplin olarak kabul edilir (Aktafl-Genç,
2007: 84). Sosyal hizmetlerin “teknolojik geliflmeyi insanc›llaflt›rma ve toplumlar›
sosyallefltirme” amac› yan›nda bireyin toplum içinde yaflanan de¤iflime ayak
uydurabilmesine yard›m etmek, sosyal refahtan insanlar›n dengeli yararlanmas›n›
sa¤lamak, sosyal ve ekonomik engelleri kald›rmaya çal›flmak, toplumsal kat›l›m ve
etkileflimi sa¤lamak, sosyal bilinci gelifltirmek ve insan haklar›n› güvence alt›na almak
gibi hayati amaçlar› vard›r (Kut, 1995: 24). 1983 y›l›nda ç›kar›lan 2828 Say›l› Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu sosyal hizmet tan›m›na aç›kl›k getirmifltir.
Bu kanuna göre sosyal hizmet, “sosyal hizmetler, kifli ve ailelerin kendi bünye ve çevre
flartlar›ndan do¤an ve kontrolleri d›fl›nda oluflan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklar›n›n
giderilmesini ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›, sosyal sorunlar›n›n önlenmesi ve
çözümlenmesine yard›mc› olunmas›n› ve hayat standartlar›n›n iyilefltirilmesi ve
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programl› hizmetler bütünü” olarak tan›mlanm›flt›r.

Sosyal hizmet kavram› tan›m›ndan da anlafl›laca¤› üzere oldukça genifl bir kapsama iflaret
etmektedir. Sosyal hizmet, yard›m ve faaliyetler; dezavantajl› toplumsal kesimler denilen
çocuklar, yafll›lar, kimsesizler, düflkünler, muhtaçlar, sorunlu gençler, kad›nlar, sakat ve
engellilerin sosyal hayata kat›lmalar›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan önem tafl›r (DPT: 2001,
123). Sosyal hizmetin sadece sosyal yard›m olarak alg›lanmas› do¤ru de¤ildir. Sosyal
yard›m ve sosyal refah karakterli hizmetler birlikte sosyal hizmet programlar›n› oluflturur.
Sosyal yard›m faaliyetleri, ekonomik yoksunluk içinde olanlara yönelik sunulurken; sosyal
refah faaliyetleri ise ekonomik gücü bulunmakla beraber çevresel, kiflisel veya sosyal
engelleri tek bafl›na aflamayan, sosyal refah hizmetlerine ihtiyaç duyan kesimlere
sunulmaktad›r. Bu ba¤lamda sosyal yard›m faaliyetleri daha çok karfl›l›ks›z olurken; sosyal
refah faaliyetleri belli bir karfl›l›k öngörülerek verilmektedir (Özkaran, 1993: 67-68). Maddi
ihtiyaç içinde olanlara sunulan g›da ve kömür yard›m›, serbest toplu tafl›ma kartlar›, aflevi,
toplu nikah ve sünnet gibi hizmetler sosyal yard›m kategorisinde de¤erlendirilirken;
ekonomik gücü olmakla birlikte maddi/manevi desteklenmeye ihtiyac› olan kesimlere
sunulan sosyal konut, huzurevi, yayg›n e¤itim, dan›flma merkezleri, krefl, paso, halk
ekmek vb. faaliyetler sosyal refah kategorisinde de¤erlendirilmektedir.

Belediyelerin Sosyal Faaliyetleri

1980 sonras› yerel yönetimler, özellikle de büyükflehir belediyeleri ile ekonomik gücü
olan belediyeler, merkezi yönetimce yap›lan sosyal hizmet ve yard›m faaliyetlerini yapar
hale gelmifllerdir. Yerel halk›n günlük ihtiyaçlar›na yönelik faaliyetleri a¤›r basan yerel
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yönetimler, dezavantajl› kesimlere yönelik projelerin oluflturulmas› ve uygulanmas›nda
merkezi yönetime oranla daha avantajl› konumdad›rlar (DPT: 2001, 124). Yerel yönetimlerin
sosyal ve kültürel faaliyetleri sadece bu kesimlerle s›n›rl› de¤ildir. Belde s›n›rlar›nda
yaflayan di¤er insanlar da bu faal iyetlerde göz önüne al ›nmaktad›r.

Sosyal hizmet ve faaliyetlerin genel bir çerçevesini çizmek aç›s›ndan öncelikle anayasaya
bakmak da fayda vard›r. Anayasa, devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tan›mlam›flt›r.
Anayasan›n 5. maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri flöyle aç›klanm›flt›r:
“…kiflilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamak; kiflinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle ba¤daflmayacak surette s›n›rlayan
siyasi, ekonomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n
geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya çal›flmakt›r”. Bu genel yaklafl›m, anayasan›n
baz› maddelerinde daha somut hale getirilmifltir. Anayasada, konut, çevre ve sosyal
güvenlik hakk› gibi haklar tan›mland›¤› gibi anayasan›n muhtelif maddelerinde devlete,
gençli¤in alkol, uyuflturucu, kumar, suçluluk ve cehaletten korunmas›, iflsizli¤in önlenmesi
gibi görevler de verilmifltir. Sosyal güvenlik bak›m›ndan özel olarak korunmas› gerekenler
de anayasada düzenlenmifltir. fiehit, gazi, dul, yetim, malul, yafll›, korunmaya muhtaç
çocuklar, bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar devlet taraf›ndan korunur ve insan onuruna
yak›fl›r hayat standartlar›na kavuflturulur. Ayr›ca sakatlar da koruma alt›na al›n›r ve topluma
uyumlar› sa¤lan›r. Yukar›daki anayasal hükümler ayn› zamanda sosyal bir devletin görev
alan›n› da bize göstermektedir. 5393 ve 5216 say›l› kanunlar yukar›da say›lan birçok
unsuru kapsam›na alm›fl dolay›s›yla sosyal devletin gereklerini yerel düzeyde
gerçeklefltirmekle yükümlü hale getirilmifltir. Belediyelere bu temel kanunlar d›fl›nda
4109 say›l› muhtaç asker ailelerine yard›m› düzenleyen kanunlarla da sosyal görevler
verilmifltir. Ancak bu kanunlar daha çok do¤rudan sosyal yard›m içerikli olmufltur.

1930 tarihli ve 1580 say›l› eski belediye kanununda sosyal yard›mla ilgili görevler say›lma
yoluna gidilerek s›ralanm›flt›r. Yetim evi kurmak ve iflletmek, aciz ve yafll›lar için yurtlar
kurmak ve iflletmek, muhtaçlar için yard›m sand›klar› kurmak ve yönetmek, çocuklar›
korumak ve gözetmek, hastalar› ve kazazedeleri korumak, iflsizlere ifl bulmak ve
memleketlerine göndermek, flefkat sand›¤› kurmak ve yönetmek, kimsesiz kad›nlar›
korumak, dilencili¤i önleyici tedbirler almak gibi görevler daha çok toplumdaki ihtiyaç
sahiplerine, onlar›n durumlar›n›n düzeltilmesine yönelikti. 1580 say›l› mülga belediye
kanunu, 5393 say›l› yeni belediye kanununa göre sosyal yard›mla ilgili görevleri oldukça
ayr›nt›l› ve somut düzenlemiflti. 1929 y›l›nda dünya ekonomik bunal›m›n›n yaflanmas›
liberal politikalar yerine korumac› ve müdahaleci politikalar› öne ç›karm›flt›r. 1580 say›l›
belediye kanununda sosyal yard›mla ilgili faaliyetlerin neredeyse tek tek yaz›lmas› bu
kayg›lardan kaynaklanm›fl olsa gerektir.

Belediyeler, belde halk›na sunduklar› sosyal hizmet ve faaliyetlerle ayn› zamanda sosyal
devlet anlay›fl›n›n gereklerine uygun olarak sosyal adaletin gerçekleflmesine yard›mc›
olmaktad›rlar. 5393 say›l› kanunun 14. maddesi, belediye hizmetlerinin vatandafllara en
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yak›n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmas›na hükmetmifltir. Belediyeler, hizmet
sunumunda özürlü, yafll›, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemleri beldenin
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini de dikkate alarak uygulayacaklard›r.

5393 say›l› yeni belediye kanunu sosyal ve kültürel faaliyetler aç›s›ndan önem tafl›yan
kavram ve kurumlar› da yerel yönetim uygulamas› içine sokmufltur. Bunlar “hemflehri
hukuku”, “kent konseyi” ve “gönüllü kat›l›m”d›r. Belediye faaliyetleri içinde belki de
bu kavramlarla en çok sosyal ve kültürel faaliyetler iliflkilidir. Toplumsal ve kültürel içerikli
konu ve sorunlar›n yerel kat›l›m olmadan çözülebilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü yerel
sorunlar yerel çözümler ister. Belediye Kanununun 13. maddesi, “hemflehri hukuku”
kavram›n› getirmifl ve belediyelere “hemflehriler aras›nda sosyal ve kültürel iliflkilerin
gelifltirilmesi ve kültürel de¤erlerin korunmas› konusunda gerekli çal›flmalar›” yapma
görevi vermifltir. Belediyelerin bu görevi yerine getirebilmesinde belde halk›n›n kat›l›m›
da önemsenmifltir. Belediye s›n›rlar›nda yaflayan o beldenin hemflehrileri, belediye karar
ve hizmetlerine kat›lma, belediye faaliyetleri ile ilgili bilgilenme ve belediye yard›mlar›ndan
yararlanma hakk›na sahiptir.

Belediye kanunun 77. maddesinde ise “belediye hizmetlerine gönüllü kat›l›m”
düzenlenmifltir. Buna göre belediyeler, a¤›rl›kl› olarak sosyal ve kültürel boyutu olan
konular› kapsayan “sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yafll›lara, kad›n ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
düflkünlere yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤lamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla gönüllü kiflilerin kat›l›m›na
yönelik programlar” uygulayabileceklerdir. 2005 y›l›nda ç›kar›lan Gönüllü Kat›l›m Yönetmeli¤i
kanunun kapsam›n› daha somut hale getirmifltir. Belediyeler, tiyatro, sinema gibi kültür
hizmetlerinde, biliflim, meslek edindirme kurslar›, krefl gibi e¤itim hizmetlerinde, park,
bahçe, kent esteti¤i, çevre düzenlemeleri ile kat› at›k gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine
yönelik hizmetlerde, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yard›m hizmetlerinde, tüm yafl
gruplar›n› içine alan her türlü spor hizmetlerinde, tarihi, kültürel miras›n ve tabiat varl›klar›n›n
yaflat › la rak  korunmas›  h izmet ler inde gönül lü  ça l ›fl t › rab i lecek lerd i r .

5393 say›l› belediye kanununun getirdi¤i bir baflka yenilik “kent konseyi”dir. Kent
konseyleri, halk›n sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi,
sürdürülebilir kalk›nma, saydaml›k gibi ilkeleri amaç edinerek sivil toplum örgütleri,
meslek kurulufllar›, üniversiteler, mahalle muhtarlar› gibi toplumun çeflitli kesimlerini bir
araya getiren bir kat›l›m örne¤idir. Özellikle yerel halk›n sosyal içerikli tüm ihtiyaçlar›n›n
belediye meclisinin gündemine al›nmas›nda önemli bir ifllev görebilecektir.

Belediyelerin toplumun huzur, refah ve mutlulu¤u için gerçeklefltirdikleri sosyal faaliyetlerin
baz›s› topluma maddi, baz›s› sosyal destek sa¤larken di¤er bir k›sm› da psikolojik destek
sa¤lamaktad›r. Bu çerçevede; belediyeler, afla¤›da incelenece¤i gibi e¤itim ve istihdam,
halk sa¤l›¤›, engellilere, aile ve kad›nlara, çocuklara ve gençlere, yafll›lara, yoksul ve
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kimsesizlere yönelik faaliyetler d›fl›nda kriz durumlar›nda da faaliyetlerde bulunmaktad›rlar.
Ayr›ca belediyeler, toplumun bar›nma sorununu çözmek için konut ve arsa üretimi de
yapmaktad›rlar.

a) Belediyelerin Yayg›n E¤itim ve ‹stihdam Faaliyetleri

Örgün e¤itim, istihdama uygun pratik beceriyi verme noktas›nda her zaman yeterli
olmayabilir. Kentlerde yaflayan insanlar e¤itimli olmalar›na karfl›n iflsiz kalabilmektedirler.
Bundan dolay› e¤itimin insanlara mesleki pratik ve beceriyi de sa¤lamas› gerekir (Ortak
Gelece¤imiz, 1991:148). Kentlerde yaflayan e¤itimli iflsizlerin yüksek oran› bunu
do¤rulamaktad›r.

Belediyelerin sosyal hizmet faaliyetleri aras›nda yayg›n e¤itim önemli bir yer tutmaktad›r.
E¤itim, sadece belli bir yafl grubuna (çocuklar ve gençler gibi) yönelik bir hak de¤ildir.
E¤itimin toplumun her kesimini ömür boyu sürecek bir ö¤renme sürecine sokmas›
yayg›n e¤itimin amac›d›r (Gelece¤e Özen, 1997:168). Yayg›n e¤itim, toplumun çeflitli
kesimlerin e¤itim yoluyla bilgilendirme, destekleme ve sosyallefltirme deste¤i verir. Bu
faaliyetler içinde “okuma yazma kurslar›, çocuk bak›m› ve e¤itimi kurslar›, ç›rakl›k e¤itimi
kurslar›, madde ba¤›ml›l›¤›ndan korunma e¤itim programlar›, beceri kazand›rma kurslar›,
trafik kazalar›nda ilk yard›m kurslar›”(Yener, 1998: 24) vb. yer al›r. Belediyeler, bu
hizmetleri gerek öncülük ederek gerekse iflbirli¤i ile yaparlar.

5393 say›l› belediye kanununun 14. ve Büyükflehir belediye kanununun 7. maddesinde
Büyükflehir ve di¤er belediyelere “meslek ve beceri kazand›rma” hizmetlerini yapma
veya yapt›rma görev ve sorumlulu¤u verilmifltir. Bu kurslar, toplumun çal›flmayan,
çal›flamayan veya çal›fl›p da bir meslek veya sanat› ö¤renmek isteyen kesimlerine
yöneliktir. Bu ba¤lamda ev han›mlar›, okumam›fl genç k›zlar, iflsiz gençler, engelliler vb
insanlar bu tür etkinliklere kat›l›p bir meslek veya beceri kazanabilmektedir. Bu kurslar›n
ekonomik sonucu flüphesiz bu kesimlerin gelir elde etmesiyken sosyal sonucu ise yeni
bir sosyal çevreye kat›l›p sosyalleflmesidir.

Bir meslek/sanat edindirme ve el beceri kurslar› özellikle büyük belediyelerde daha
yayg›n olarak düzenlenmektedir. Ankara’da BEL-MEK ve teknik e¤itim veren BEL-TEK,
‹stanbul’da ‹SMEK, Bursa’da BUSMEK, ‹zmir’de ‹ZMEB, Kayseri’de KAYMEK, Antalya’da
ASMEK bu kurslara örnek olarak verilebilir (ankara.bel.tr, ibb.gov.tr, bursa-bld.gov.tr,
izmir.bel.tr, kayseri-bld.gov.tr, antalya.bel.tr). Belediyeler bu kurslar› kendileri
düzenleyebildikleri gibi üniversite, milli e¤itim veya halk e¤itim merkezleri gibi kurumlarla
iflbirli¤i içinde de düzenleyebilmektedirler. Bu kurslar, istihdama yönelik mesleki e¤itim
verdi¤i gibi el beceri ve sanatlar›n›n geliflmesine de katk›da bulunmaktad›r. Bu kurslar›n
sosyal refaha olan yapt›klar› katk› oran›nda sosyo-ekonomik geliflmeyi de desteklemektedir.
Özellikle kad›nlar›n ra¤bet etti¤i el beceri kurslar›nda yap›lan el emekleri, belediyelerin
sat›fl merkezlerinde sat›larak ev ekonomisine yard›mc› olunmaktad›r. 
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Belediyelerin sosyal amaçlar tafl›yan e¤itim faaliyetleri içinde yabanc› dil, bilgisayar,
sa¤l›k, müzik ve spor e¤itimleri gibi hizmetleri de halka yönelik olarak verilmektedir.
Ayr›ca k›rsal bölgelerdeki belediyeler, çiftçilik ve hayvanc›l›k yapan halk› organik tar›m,
ar›c›l›k vb. kurslarla daha etkin ve verimli hale getirmektedirler.

b) Belediyelerin Halk Sa¤l›¤›na Yönelik Faaliyetleri

Belediyeler, genel halk sa¤l›¤›n› korumak amac›yla hem önleyici hem koruyucu sa¤l›k
faaliyetleri yaparlar. Belediye kanunu belediyelere sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açma ve
iflletme görevi vermifltir. Ayr›ca belediyelere umumi h›fz›s›hha kanunu ile de sosyal
hizmet alan›n›n önemli bir alan› olarak halk sa¤l›¤›n› koruyucu tedbirler alma yetkisi
verilmifltir.

Belediyeler; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, araflt›rma hastaneleri ile iflbirli¤i
içinde veya kendi imkanlar› ile ilkö¤retim ve lise ça¤›ndaki çocuklar› sa¤l›k taramalar›ndan
geçirmektedirler. Bu kapsamda a¤›z ve difl sa¤l›¤› konusunda muayene ve bilinçlendirme,
genel sa¤l›k taramas›, difl macunu ve f›rças› da¤›t›m› yap›labilmektedir. Bu sa¤l›k taramalar›
okul, huzurevi, çocuk yuvas› gibi yerlerde oldu¤u gibi kentlerin d›fl›nda yaflayan ve ulafl›m
imkan› zor olanlar içinde gezici sa¤l›k taramas› fleklinde olabilmektedir. Belediyeler yine
halk sa¤l›¤›na yönelik olarak okullara ilk yard›m ve ecza dolaplar› da¤›tabilmektedirler.

Belediyeler, halk sa¤l›¤› konusunda halk› bilinçlendirici semt toplant›lar› yapmaktad›rlar.
Bununla beraber halk›n ulaflabilece¤i yerlere önceden haz›rlanan afiflleri bilgilendirme
amac›yla asarlar. Özellikle kentlerin mahrumiyet bölgelerine belediyelerin ana çocuk
sa¤l›¤› seminerleri verdikleri görülmektedir. Belediyeler, kad›n ve çocuklarla birlikte
yafll›lar, gençler gibi toplumun birçok kesimini hastal›k ve salg›ndan koruma amac›yla
kentlerde halk sa¤l›¤›na yönelik faaliyetler göstermektedir.

c) Belediyelerin Engellilere Yönelik Faaliyetleri

Toplumdaki bireylerin eflit hak ve özgürlüklere sahip oldu¤unu deklare eden ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesine eklenen Engelli Haklar› Bildirgesi, engellilerin düzgün bir yaflam
standard› hakk›na sahip oldu¤unu kabul etmifl ve sosyal bütünleflmelerini sa¤layacak
faaliyetleri de bu ilke kapsam›nda de¤erlendirmifltir. 1982 Anayasas› da bu hakk› kabul
etmifltir. Avrupa Kentsel fiart›’nda da kentli haklar› çerçevesinde engellilerin sosyal
haklar›n› kullanabilmelerinde yerel yönetimlerin destek ve katk›s› belirtilmifltir. Bu
ba¤lamda yerel yönetimler, yerleflim yerlerinin teknik ve sosyal altyap›s›ndaki rolleri
nedeniyle önemli görevler üstlenmektedirler (DPT: 2001, 123-126).

1580 say›l› eski belediye kanununa göre yeni belediye mevzuat›, engellilere yönelik daha
somut hükümler getirmektedir. 5393 say›l› belediye kanununun 38. ve 5216 say›l›
büyükflehir belediye kanununun 18. maddesi, belediye baflkan›na verilen görev ve
yetkiler aras›nda özürlülerle ilgili hükümlere de yer vermifltir. “Belde halk›n›n huzur,
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esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için gereken önlemleri almak”la yükümlü belediye baflkan›n›n
“özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluflturmak” görev ve
yetki alan›ndad›r. Bununla birlikte 5393 ve 5216 say›l› kanunlar, özürlülere yap›lacak
sosyal hizmet ve yard›mlar› belediye harcamalar› içinde göstermifltir.

5216 say›l› Büyükflehir belediye kanunu, 5393 say›l› kanuna ek olarak özürlülere yönelik
önemli düzenlemeler getirmifltir. Kanun özürlülere yönelik hizmet verecek “özürlü hizmet
birimleri” kurulmas›n› Büyükflehir belediyelerine görev olarak vermektedir. Bu birimler,
“özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, dan›flmanl›k, sosyal ve
mesleki rehabilitasyon hizmetleri” vereceklerdir.

Ayr›ca belediyeler, “özürlülere hizmet amac›yla kurulmufl vak›f, dernek ve bunlar›n üst
kurulufllar›yla iflbirli¤i” de yapabilecekledir. 2006 y›l›nda ç›kar›lan Büyükflehir Belediyeleri
Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeli¤i’ne göre bu birimlerin görevleri de aç›kl›¤a kavuflmufltur.
Yönetmelikte bu görevler; özürlü veritaban› oluflturmak, özürlü ve ailelerini bilinçlendirici
seminerler vermek, dan›flmanl›k yapmak, özürlülü¤ü önlemeye yönelik yay›nlar yapmak,
özürlülere yönelik mesleki e¤itimler vermek, fakir olanlar›na yard›mda bulunmak, ihtiyaç
halinde hastane, okul gibi yerlere ulafl›mlar›n› sa¤lamak olarak say›lm›flt›r.

Büyükflehir belediyeleri, engellilere hitap edecek “her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak” yetki ve sorumlulu¤una
sahiptirler. Ayr›ca bu tür tesisleri iflletmek veya ifllettirmek hakk›na da sahiptirler.
Engellilere sunulan sosyal ve kültürel hizmetleri büyükflehir s›n›rlar›ndaki ilçe ve ilk
kademe belediyeleri de verebilecektir.

Belediyelere imar yönetmeliklerinde engellilerin sosyal hayat›n› kolaylaflt›racak düzenlemeler
yapma sorumlulu¤u da verilmifltir. Ayr›ca belediyeler, TSE’nin engellilere yönelik
standartlar›na da uymak durumundad›rlar. Bununla birlikte çeflitli mevzuatlarda belediyelere;
engellilere yönelik mesleki kurslar, ifl e¤itim merkezleri ve yaflam evleri açmalar› d›fl›nda
yine engellilere ulafl›m ve sosyal kültürel faaliyetleri ücretsiz veya indirimli sunmalar›,
belediyelere ait otopark ve büfe gibi yerlerin engellilerce iflletilmesini sa¤lamalar› gibi
görevler verilmifltir. Belediyeler yapacaklar› bu tür sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetler
yan›nda onlar›n fiziki hareket kabiliyetlerini artt›ran hizmetleri de yapmak durumundad›rlar.
Özellikle engellilerin kapal› mekanlardan sosyal hayata aç›lmas›; belediyelerin engellilere
uygun alt ve üst geçit, trafik sinyalizasyonu, kavflaklar, uygun kald›r›m yükseklikleri,
otobüsler, park, tuvalet, sinema, tiyatro gibi ortak mekanlar› oluflturmas›na ba¤l›d›r (DPT:
2001, 125-126).

Baz› belediyeler engellileri toplum hayat›na ba¤lamak ad›na meclisler de açabilmektedirler.
Bursa’da örne¤ini gördü¤ümüz engelli meclisi “engellilerin toplum içinde e¤itim ve
üretim kapasitelerinin gelifltirilmesi ve toplumsal yaflam içerisinde daha fazla yer
almalar›n›n sa¤lanmas›” ve engellilerin sorunlar›n› konuflma, tart›flma ve çözüm önerileri
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getirmesi amac›yla oluflturulmufltur (bursa-bld.gov.tr).

Mevzuat belediyelere engelliler konusunda genifl bir yetki ve görev alan› oluflturmufltur.
Bu çerçevede belediyeler, öncelikle sosyal yard›ma muhtaç olan engellilerin g›da, yakacak,
giysi vb ihtiyaçlar›n› karfl›larlar. Ayr›ca belediyeler özel günlerde, mesela 3 Aral›k Dünya
Özürlüler Gününde soysal ve kültürel faaliyetler gerçeklefltirirler. Yürüme engelli insanlar›n
sosyal hayata köprü vazifesi gören akülü arabalar›, ortopedik koltuk de¤nekleri vb
ihtiyaçlar› belediyelerce karfl›lanmaktad›r. Sorunun kökenine inen belediyeler, engellileri
sosyal yard›ma muhtaç olmaktan ç›karmak için sosyal refah faaliyetleri kapsam›nda
mesleki/teknik e¤itimle bu kesimleri bir sanat veya meslek sahibi yapmaktad›rlar.

d) Belediyelerin Aile ve Kad›nlara Yönelik Faaliyetleri

Aile, Türk toplum yap›s›nda geçmiflten günümüze önemli de¤er ve ifllevleri tafl›m›flt›r.
Kentlerin sosyal gerekleri aileyi zay›flatsa da aile önemini korumaktad›r. Anayasada
sosyal devletin gere¤i olarak ailenin korunmas› kabul edilmifltir. Aileye yönelik sosyal
faaliyetler yerelde belediyelerce görülmektedir. Büyükflehir belediyelerinde Kad›n ve
Aile fiube Müdürlükleri bu hizmetleri yürütmektedir. Do¤rudan aileye yönelik hizmet
olarak Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin Aile Yaflam Merkezleri dikkat çekmektedir.
Ailenin tüm bireylerine yönelik büyük bir kompleks olarak düzenlenen bu merkezde tüm
sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler sunulmaktad›r (ankara.bel.tr).

Kentlerin gecekondu kesimleri ile k›rsal yerlerde kad›n nüfusun daha fazla ihmal edildi¤i
kabul edilen bir gerçektir. Bu yaklafl›mdan hareketle dezavantajl› kesimler içinde gösterilen
kad›nlar›n “ekonomik, sosyal ve siyasal hayat›n tüm yönlerine kat›lma yolunda
güçlendirilmesi, kiflisel özgürlüklerle sosyal haklar›n ba¤lant›lar›na” (Gelece¤e Özen,
1997: 231) dayal›d›r.

Belediyeler, aile içinde fliddet görmüfl, cinsel istismara u¤ram›fl, maddi gücü olmayan
ve kimsesiz kad›nlar için korunma evleri açabilirler. Belediye kanununun 14. maddesinde
korunmaya muhtaç kad›nlar için belediyelere görev verilmifltir. Buna göre; büyükflehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kad›nlar için koruma evleri açacaklard›r.
Kanun, kad›nlara yönelik koruma evlerini tüm belediyelerden ziyade büyükflehir ve nüfusu
belli bir say›n›n üzerindeki belediyelere vermifltir. Kad›nlara yönelik bu hizmetler belediyeler
taraf›ndan “kad›n s›¤›nma evleri”, “kad›n konuk evi” vb isimler alt›nda verilmektedir.

Büyükflehir belediye kanununun 7. maddesinde kad›nlara yönelik di¤er hizmetler de
düzenlenmifltir. Buna göre Büyükflehir belediyelerinin görevleri aras›nda kad›nlara hitap
edecek, her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütecek, gelifltirecek sosyal tesisler
kurmak, iflletmek veya ifllettirmek de say›lm›flt›r. Ayr›ca ilçe ve ilk kademe belediyeleri
de kad›nlara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunabilecektir.
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, kad›nlar›n e¤itim, sa¤l›k, sosyal yard›m, psikolojik rehberlik
ve dan›flma gibi hizmetleri sunmak üzere Kad›n Koordinasyon Merkezi kurmufltur. Ayr›ca
kad›n sorunlar›n›n anlafl›lmas› ve çözülmesine yard›mc› olmak üzere Kad›n Çal›flmalar›
Dergisi’ni yay›nlamaya bafllam›flt›r (ibb.gov.tr). Ankara Büyükflehir Belediyesi de istismara
u¤ram›fl veya yard›ma muhtaç kad›nlar için kad›n konuk evi kurdu¤u gibi her semtte
kad›nlar›n sosyal, kültürel, e¤itsel ve sportif faaliyetlerini karfl›layacak han›m lokalleri
kurmufltur (ankara.bel.tr). Bursa’da ise Kad›n Meclisi; “kad›nlar›n, toplumsal yaflam›n;
üretim, ifl, siyaset, kültür, sanat vb. alanlar›nda söz sahibi ve giriflimci, araflt›ran, üreten
bireyler olmalar›n›, kent ve kad›n sorunlar› konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar
oluflturmalar›n› sa¤lamak amac›yla faaliyet” gösteren bir kad›n meclisi faaliyete geçirilmifltir
(bursa-bld.gov.tr).

e) Belediyelerin Çocuk ve Gençlere Yönelik Faaliyetleri

Kentlerin sa¤l›ks›z büyümesi çocuk ve gençler üzerinde dolayl› da olsa olumsuz etkiler
yapmaktad›r. Çocuk ve gençler; kar›fl›lan suçlar, madde ba¤›ml›l›¤›, çeteler, h›rs›zl›k,
gasp, kapkaç, ailevi ve psikolojik sorunlar, e¤itimsizlik vb. nedenlerle toplumdan
kopmaktad›rlar. Çocuk ve gençlerin plans›z kentleflmenin neden oldu¤u sosyal sorunlar›
afl›p kent hayat›na uyum sa¤layabilmeleri, belediyelerin yapaca¤› sosyal ve kültürel
faaliyetlerle gerçekleflebilir.

Belediyeler, çocuklara yönelik olarak krefl, çocuk yuvas›, çocuk klüpleri, kimsesiz çocuklar
için yuvalar, parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanlar›,  trafik ve e¤itim alanlar› gibi hizmetleri
vermektedir (Yener, 1998: 22). Belediyeler, baflar›l› ö¤rencileri yaz okullar›, k›rtasiye
hediyeleri ile ödüllendirmektedir. Belediyelerin çocuklara yönelik bir baflka faaliyeti de
çocuk meclisleridir. Çocuklar; kat›l›m›, tart›flmay›, kentine sahip ç›kmay› ve çevresel
sorunlara ilgi duymay› bu meclislerde ö¤renmektedirler. Belediyeler, çeflitli sorunlar
yaflayan çocuklarla da ilgilenebilmektedirler. Belediyelerin çeflitli dernek ve kurulufllarla
iflbirli¤i içinde çal›flan çocuklara yönelik tedbirler ald›¤›, sokak çocuklar› merkezleri
kurdu¤u, madde ba¤›ml›s› (tiner vb.) çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezleri kurdu¤u
görülmektedir. ‹stismara u¤ram›fl çocuklar ve bunlar için hukuki ve psikolojik yard›m
merkezlerinin aç›lmas› da faaliyetler aras›nda gösterilebilir.

 Belediye kanununa göre, büyükflehir belediyeleri ve nüfusu 50 bini geçen belediyeler
çocuklar için koruma evleri açabileceklerdir. Büyükflehir belediyeleri “gençler ve çocuklara
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal
tesisler kurmakla” hatta bunlar› iflletmek veya ifllettirmekle yükümlü k›l›nm›flt›r. Bu
hizmetler sunulurken üniversite, yüksek okul, meslek lisesi, kamu kurulufllar› ve sivil
toplum örgütleri ile iflbirli¤i de yap›labilir. Ayr›ca gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve
kültürel hizmetleri i lçe ve i lk kademe belediyeleri de verebilecektir.

Kentte yaflayan ve e¤itim seviyesi düflük gençler, risklere aç›k konumdad›rlar. Bu
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ba¤lamda, kent suçlar›n› iflleyenler içinde 18 yafl›n alt›nda olanlar›n oran›n›n yüksekli¤i
düflündürücüdür. Sosyal belediyecili¤in gere¤i olarak bu gençlere yönelik kültürel ve
sosyal faaliyetler onlar›n kentle ve toplumla bütünleflmeleri aç›s›ndan önem tafl›r. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nin ‹stanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi
(‹SMEM) yukar›da bahsedilen bütünleflmeye yönelik bir giriflim örne¤i olarak gösterilebilir.
Bu merkez, 15-25 yafl aras› ve risk alt›ndaki gençleri ifl sahibi yapmay› ve topluma
kazand›rmay› amaçlamaktad›r (ibb.gov.tr). Büyük belediyeler, gençli¤in kent sorunlar›yla
yak›ndan ilgilenmesi için gençlik meclisleri ve konseyleri de oluflturmaktad›rlar. Kent
sorunlar›na aktif kat›l›m› teflvik eden bu meclisler, gençlerin yak›ndan tan›d›klar› beldelerine
dayan›flmac› ve ortak çözümler sunma imkan› sa¤lamaktad›r (Köya¤as›o¤lu, 1998: 77).
Gençler, geleceklerine sahip ç›kma ad›na bu meclislerde toplumsal hayat›n gereklerini
ö¤rendikleri gibi, beldelerinin sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorun ve ihtiyaçlar›n›
tart›flma kültürü içinde dile getirebilmektedir.

Belediyeler, sorunlu gençler d›fl›ndaki gençlere de sosyal faaliyetler gerçeklefltirirler.
Gençli¤in tüm sosyo-kültürel ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› gençlik merkezi, gençlik evi gibi
mekanlarda e¤itici seminer, panel ve sempozyumlar düzenlendi¤i gibi spor, müzik,
tiyatro, diksiyon, psikolojik destek, rehabilitasyon ve dan›flmanl›k gibi bir çok faaliyet de
yap›lmaktad›r. Ayr›ca belediyelerin faaliyetleri aras›nda; e¤itim burslar›, üniversite yurtlar›,
sosyal tesisler, spor okullar›, paso uygulamas›, sabahlar› üniversite ö¤rencilerine ücretsiz
çorba da¤›t›m›, ücretsiz çamafl›r y›kama yerleri, gençli¤in suça yönelmesini önlemek
üzere kurulan rehberlik merkezleri de yer al›r.

f) Belediyelerin Yafll›lara Yönelik Faaliyetleri

Dünya nüfusu, yaflam koflullar›n›n, sa¤l›k hizmetlerinin geliflmesine paralel olarak
yafllanmaktad›r. 1950’li y›llarda ortalama yafll› nüfus toplam nüfusun % 5’ini olufltururken
2025 y›l›nda bunun % 10’lara ulaflmas› beklenmektedir. Türkiye’de 65 yafl üstü nüfusun
toplam nüfus içindeki pay› geliflmekte olan ülkelerdeki kadar olmasa da artmaktad›r.
Yafllanan nüfusun artmas› yerel yönetimlere yeni görevler yüklemektedir (DPT: 2001,
127).

Belediye ve Büyükflehir belediye kanununda yafll›lara yönelik hizmet edecek, onlar›n
sosyal ihtiyaçlar›n› karfl›layacak düzenlemelere yer verilmifltir. Buna göre, yafll›lara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak büyükflehir belediyelerinin yan›nda ilçe ve ilk kademe belediyelerine de görev
olarak verilmifltir. Belediyeler bu tesisleri kendileri iflletebilece¤i gibi baflkas›na da
ifllettirebilecektir.

Fiziksel eriflebilirli¤in sa¤lanmas›, bar›nma ve dolayl› gelir deste¤i, bak›m, sa¤l›k hizmetleri,
gündelik yaflama kat›l›m alanlar›n›n sa¤lanmas› gibi bafll›ca hizmet alanlar› ile yafll›lara
hizmet verilebilmektedir. Belediyeler, ortak kullan›m alanlar›nda yapt›klar› düzenlemelerle
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engelliler gibi yafll›lar için de fiziksel engelleri kald›rabilmektedir. Yafll›lar›n bar›nmas› için
belediyeler, huzurevi, yafll›lar yurdu, yafll› bak›m evleri yapmaktad›r (DPT: 2001, 128).
Baz› belediyeler, huzurevlerinde yafll›lara yönelik geziler, hobi bahçeleri, el beceri kurslar›,
kermesler ve di¤er sosyal organizasyonlar düzenlemekte böylelikle yafll› kesim sosyal
hayattan kopmamaktad›r (Güner, 1998: 73). Bunun d›fl›nda kendi evinde kalan ancak
temizlik, tamir ve yemek yap›lmas› konular›nda yard›ma ihtiyaç duyan yafll›lar için de
baz› büyükflehir belediyeleri evde hizmetler vermektedir. Düflkün yafll›lara yönelik olarak
düflünülen Darülaceze’de belediyelerin sosyal hizmetleri aras›ndad›r. Ayr›ca belediyelerin
65 yafl üstü ve maddi durumu olmayan yafll›lar içinde serbest veya indirimli ulafl›m
kartlar› hizmeti verdi¤i bilinmektedir.

g) Belediyelerin Yoksul ve Kimsesizlere Yönelik Faaliyetleri

Yoksulluk, kötü yaflam kalitesi ve asgari yaflam standartlar›na ulaflamamak demektir.
Yoksul kesimler, iyi bir yaflam kalitesine varmak için gerekli kaynak, e¤itim ve f›rsatlara
eriflemezler. Yani ekonomik ve sosyal anlamda zay›ft›rlar. Sosyal destek, yard›m ve
hizmetlere ihtiyaç duyarlar (Gelece¤e Özen, 1997: 38, 40).

5393 say›l› belediye kanunu, “belde halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için”
çal›flmakla yükümlü belediye baflkan›na sosyal yard›ma muhtaç kesimler için do¤rudan
yetki ve görev vermifltir. Buna göre belediye baflkan›, “bütçede yoksul ve muhtaçlar
için ayr›lan ödene¤i” kullanabilecektir. Bu yetki 5216 say›l› kanunla büyükflehir belediye
baflkan›na da verilmifltir. 5393 say›l› kanunun 60. maddesi, belediyenin giderlerini
düzenlemifltir. Ekonomik anlamda dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler için yap›lacak
sosyal hizmet ve yard›mlar belediye harcamalar› olarak bütçeye ifllenebilecektir. Bu
hükümler, büyükflehir belediyesi için de geçerlidir.

5393 say›l› kanunun “belediyenin yetkileri ve imtiyazlar›” bafll›kl› 15. maddesinde
belediyelerin zab›ta marifetiyle iflporta vb. denetimlerinde ele geçen ve g›da d›fl› olan
mallar›n yoksullara verilebilece¤ine iliflkin hüküm yer alm›flt›r. Bu mallar, cezas›
ödenmeyerek otuz gün içinde geri al›nmad›¤› takdirde yoksullara verilebilecektir.
Belediyelere 4109 say›l› kanunla da sosyal yard›m görevi verilmifltir. Belediyeler, vatan
görevini yapan askerlerin maddi durumu kötü olan ailelerine sosyal yard›m ve destekle
yükümlüdürler. Kanuna göre, askerli¤ini yapan kiflinin geçimini sa¤lad›¤› ve hiçbir geliri
olmayan anne ve babas›, kar›s› ve çocuklar› ile k›z ve erkek kardefllerine belediyeler
sosyal yard›m yaparlar.

Belediyelerin yoksul ve kimsesizlere yönelik belki de en çok yapt›¤› sosyal yard›mlardan
biri de aflevleri hizmetidir. Belediyeler, aflevlerinde günlük yemek ç›karmaktad›r. Ayr›ca
belediyeler, gezici aflevi faaliyetlerinde bulunurlar. Belediyeler fakir, muhtaç ve kimsesizlere
g›da, temizlik maddesi, yakacak ve ekmek gibi sosyal yard›mlar da yaparlar. Belediyeler,
yoksul ve kimsesizlere yönelik sosyal yard›m anlam›nda toplu nikah ve toplu sünnet
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törenleri düzenlerler. Ayr›ca genel ve a¤›z sa¤l›¤› taramalar› da yaparlar. Bununla birlikte
tüm bu sosyal yard›mlar›n insan onurunu k›r›c› flekilde yap›lmas›na karfl› belediye kanunu,
belediyelerin sundu¤u yard›mlar›n insan onuruna yak›fl›r flekilde sunulmas›n› istemifltir.

h) Belediyelerin Kriz Dönemlerinde Sosyal Faaliyetleri

5216 say›l› Büyükflehir belediye kanunu sel, deprem, toprak kaymas› gibi afet durumlar›nda
Büyükflehir Belediyelerine görev vermifltir. Kanunun 7. maddesine göre; Büyükflehir
Belediyeleri “gerekti¤inde di¤er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste¤i”
verebileceklerdir. Kanunun bu yetkiyi Büyükflehir Belediyelerine vermesinin sebebi;
kuflkusuz bu belediyelerin büyük gelir ve personele, genifl makine parkuruna ve sosyal
hizmetlerde büyük tecrübeye sahip olmas›ndad›r. Bununla birlikte di¤er belediyelere de
araç tahsis etme görevi verilmifltir. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay›s›yla Al›nacak
Tedbirlerle Yap›lacak Yard›mlara Dair Kanun, belediyelere afet bölgelerine gönderilecek
yard›m ve teknik malzemeye hava, kara ve deniz araçlar›n› tahsis etme görevi vermifltir.

Kriz durumlar›nda belediyeler, afete u¤ram›fl kesimlere yönelik yiyecek, giyecek, ›s›nma,
geçici bar›nma, gezici aflevi, gezici ekmek yap›m arac› gibi sosyal yard›m faaliyetlerine
girifltikleri gibi ifl makinesi, kurtarma timleri gibi teknik destek faaliyetleri de verebileceklerdir.
Afet durumunda toplumun tüm kesimleri bu felaketten etkilendi¤i için sosyal yard›mlar,
fakire olana yap›ld›¤› gibi zengin olana, güçten düflmüfl yafll›lara yap›ld›¤› gibi gençlere,
kad›n ve çocuklara özet olarak herkese verilmektedir. Sosyal yard›ma muhtaç kesim kriz
zamanlar›nda genifllemektedir.

Belediye kanununun 73. maddesinde belediyelere deprem risklerine karfl› tedbir alma
sorumlulu¤u verilmifltir. Belediyeler, kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulamak
amac›yla bu tedbirleri alacaklard›r. Belediye kanunu d›fl›nda belediyelere imar mevzuat›
ile de deprem vb. felaketlere karfl› tedbir alma ve denetim yapma yetkisi de verilmifltir.

3- Belediyelerin Kültürel Faaliyetleri

Belediyeler, halk›n fiziki ve maddi ihtiyaçlar›n› yani altyap›, imar, trafik, temizlik, sa¤l›k,
e¤itim vb. ihtiyaçlar›n› karfl›layarak sosyo-ekonomik geliflmeye katk›da bulunurlar. Halbuki
insan, bu ihtiyaçlar›n› karfl›lad›ktan sonra duygular›na hitap eden sanat, estetik, müzik
ve edebiyat vb. kültürel-sanatsal faaliyetlerin içinde de olmak ister. ‹nsanlar›n bu
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek kültürel faaliyetleri belediyeler yaparken hem sanata ve
sanatç›ya destek verirler hem de halk›n kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›larlar.

Kültürel hizmetler verilirken toplumun e¤itim ve kültür anlay›fllar› aras›ndaki farkl›l›klar
da gözetilmelidir. Özellikle büyük kentlerin planl› yerlerinde yaflayan e¤itimli kesim ile
plans›z yani gecekondu vb. alanlar›nda yaflayan e¤itimsiz kesimin e¤itsel ve kültürel
ihtiyaçlar›n›n farkl› olabilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Göçler sonucu k›rsaldan kentlere gelmifl
ve kentin sa¤l›ks›z yerlerinde yaflayan bu kesimin kente uyumu zor olmakta ve sorunlar
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yaflanmaktad›r (Yaflam›fl, 1996: 284). Bununla birlikte kentte yaflayan bu farkl› kesimlerin,
kent kültürü, kimli¤i ve de¤erlerini içsellefltirerek kentlerine sahip ç›kabilmelerinin yolunun
kültür etkinliklerinden geçti¤ini de unutmamak gerekir.

1580 say›l› eski belediye kanununda kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler gibi say›lm›fl
ancak ihtiyari yani iste¤e ba¤l› hale getirilmiflti. Bu ba¤lamda; Belediyelerin kültürel
görevleri olarak; halk için kütüphane ve okuma salonu açmak, tiyatro, sinema, halk
müzeleri kurmak ve iflletmek say›lm›flt›r. Ayr›ca belediyeler; festival ve flenlik
düzenleyebiliyor, bayram ve kurtulufl günlerinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerde
bulunabiliyor, belediye bandosu, folklor ve orkestra gibi alanlarda da etkinlik içinde
olabiliyorlard›. 5393 say›l› yeni belediye kanununda ise belediyelerin yapmas› gereken
kültürel faaliyetlerden, 14. maddede “belediyenin görev ve sorumluluklar›” bafll›¤› alt›nda
eski kanuna göre ayr›nt›ya girilmeden daha genel bahsedilmifltir. Buna göre belediyeler,
mahalli müflterek nitelikte olmak flart›yla kültür ve sanat hizmetlerini yapar veya yapt›r›rlar.
Belediyeler, kültür ve sanat faaliyetleri için harcama da yapabilecektir. Belediye kanununun
60. ve Büyükflehir Belediye kanununun 24. maddesine göre belediyeler “sosyo-kültürel,
sanatsal ve bilimsel etkinlikleri” belediye bütçesine gider yazabilecektir. 5216 say›l›
Büyükflehir belediye kanununu 7. maddesinde de kültür hizmetlerine verilecek destekten
söz edilmifltir. Büyükflehir Belediyelerine “kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,
kamu kurum ve kurulufllar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bak›m›n›,
onar›m›n› yapmak ve gerekli malzeme deste¤ini sa¤lamak” görevi verilmifltir.

Yeni kanunda tarih ve kültür miras›n›n korunmas›na yönelik görevler de belediyelere
verilmifltir. Belediye kanununun 14. ve Büyükflehir Belediye kanununu 7. maddesine
göre; belediyeler, “kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan
önem tafl›yan mekânlar›n ve ifllevlerinin korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve
onar›m›n› yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden infla
edebilir.” Bu görevler Büyükflehir s›n›rlar› içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerine de
verilmifltir. Yine ayn› kanunun 73. maddesine göre belediyeler, “kentin tarihî ve kültürel
dokusunu korumak amac›yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir”ler.

Belediyeler, hem kent konseyleri hem de gönüllü kat›l›m yoluyla kültürel faaliyetlerde
bulunabileceklerdir. Zaten kanun, kent konseylerine hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi
görevini vermifltir. Bununla birlikte kültür hizmetlerinde gönüllü kat›l›m da öngörülmüfltür.
Belediyeler, kültürel hizmetlerin gerçeklefltirilmesinde, kütüphane vb. hizmetlerde gönüllü
kat›l›m programlar›na baflvurabileceklerdir. Yeni kanunun üzerinde durdu¤u “hemflehrilik”
konusu do¤rudan kent kültürünün sahiplenilmesi ve yaflat›lmas› ile ilgilidir. Hemflehri
bi l incine sahip olunmas› için kültürel de¤erlerin yaflat› lmas› gerekir.

5216 say›l› kanunun 15. maddesi Büyükflehir Belediyelerine özgü ve belediye meclisi
içinden oluflturulacak befl tane ihtisas komisyonu öngörmüfltür. Bu komisyonlar aras›nda
“e¤itim, kültür, gençlik ve spor komisyonu” dikkat çekmektedir. Kanun, sosyal ve
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kültürel faaliyetlerin di¤er bölgelere göre daha yo¤un görüldü¤ü büyükflehirlerde bu tür
komisyonlar ›n kurularak daha etkin faal iyet göstermesini istemifltir .

a) Kütüphane, Müze ve Yay›n Hizmetleri

Kütüphaneler; süreli eserler, ansiklopediler, telif eserler gibi yaz›l› veya mikrofilm, CD,
gibi görsel kaynaklar›n korundu¤u, sakland›¤›, insanlar›n faydas›na sunuldu¤u ve gelecek
kuflaklara aktar›ld›¤› e¤itsel ve kültürel aktivite yerleridir. Türkiye’de kütüphane hizmetlerini
baflta Kültür Bakanl›¤› olmak üzere üniversite, kamu kurumu gibi yerler d›fl›nda belediyeler
de verirler. Belediye kanununa göre, kültürel ve e¤itsel bir hizmet olarak kütüphane
hizmetleri gönüllü kiflilerin kat›l›m› ile yap›labilecektir. Büyükflehir belediye kanununun
7. maddesinde ise kültürel faaliyet ve hizmet olarak kütüphane ve müze gibi yerleri
yapmak, yapt›rmak, iflletmek veya ifllettirmek büyükflehir belediyesinin görev, yetki ve
sorumlulu¤u içine al›nm›flt›r.

Belediyeler, beldelerindeki tarihi ve kültürel miras› korumak, tan›tmak, yaflatmak ve
gelecek kuflaklara devretmek amac›yla müzeler açmaktad›rlar. Müzeler, kentlerin kimlik
ve kültürünü sembolize etmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›rlar. Ayr›ca yeni nesillerin
yaflad›klar› yerlere hemflehrilik bilinci içinde sahip ç›kabilmesinde müzelerin ifllevi ihmal
edilemez. Her belediye kendi kültürel ve yerel özelliklerini öne ç›karan eserleri bu
müzelerde sergilemektedir. Müzeler aç›s›ndan zengin olan ‹stanbul’da Büyükflehir
Belediyesi bünyesinde; Afliyan Müzesi, Atatürk Müzesi, Y›ld›z fiehir Müzesi, ‹tfaiye
Müzesi, Karikatür Müzesi ve Askeri Müze yer almaktad›r (ibb.gov.tr). Bursa’da Karagöz
ve Kent Müzesi, ‹zmir’de Kent Aflivi Müzesi (AP‹KAM), Kayseri’de Kent ve Mimar Sinan
Müzesi ve Erzurum fiehir Müzesi belediyelerin kültürel faaliyetlerine örnek olarak
gösterilebilir (bursa-bld.gov.tr, izmir.bel.tr, kayseri-bld.gov.tr, erzurum-bld.gov.tr).

Belediyeler, ekonomik ömrünü tamamlam›fl belediye otobüslerini gezici kütüphane
olarak kullanabilmektedirler. Kütüphane kurman›n kolay olmad›¤› durumlarda belediyeler
okuma salonlar› ve kitapl›klar da kurabilmektedirler. Çocuklara ve gençlere yönelik kitap
ve dergi yay›nlayabildikleri gibi, kitap ba¤›fl kampanyalar› düzenleyerek okullara
da¤›tabilmektedirler. Ayr›ca belediyeler kitap fuarlar› da düzenlemektedir. Belediyeler
kent insan›n› hizmetlerinden haberdar etmek, halk› çevre, sa¤l›k, e¤itim vb. konularda
bilgilendirme ve bilinçlendirme amac›yla bültenler, dergiler ve gazeteler yay›nlamaktad›rlar.

b) Sinema ve Tiyatro Etkinlikleri:

Belediyeler, sinema ve tiyatro etkinlikleri ile sanat ve kültür eserlerine maddi/manevi
katk›da bulundu¤u gibi sanat bilincinin fark›na var›lmas›n› da sa¤lar.  Sinema ve tiyatro
etkinlikleri toplumsal davran›fl kal›plar›n›n oluflturulmas›, kent kültürü ve kimli¤inin
kazand›r›lmas›, bilinçlendirme gibi amaçlara yönelik oldu¤u söylenebilir. Özellikle büyük
belediyeler sinema ve tiyatro etkinliklerine ilgi göstermektedirler.
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Büyükflehir Belediyelerinden baz›lar› çeflitli kurulufllar›n iflbirli¤i ile film yar›flmalar›
düzenlemektedirler. Sanat ve sanatç›ya destek vermek amac›yla düzenlenen bu tür
yar›flma ve faaliyetler sonucu baflar›l› filmlere ödüller verilmektedir (Yaflam›fl, 1996: 282).
Belediyelerin bu faaliyetlerine Antalya ve Adana Büyükflehir belediyelerinden örnek
vermek mümkündür. Antalya’da Alt›n Portakal, Adana’da ise Alt›n Koza Film Festivalleri
sanat ve kültüre belediyelerin yapt›¤› bir katk›d›r (antalya.bel.tr, adana-bld.gov.tr).
Belediyeler sinema salonlar›n›n kurulmas› ve iflletilmesine ekonomik gerekçelerle ra¤bet
göstermektedirler (‹çiflleri Bakanl›¤›, 1972: 96). Ancak belediyelerin bu faaliyetlerinin
teknolojik geliflmelerle birlikte azald›¤›n› söylemek mümkündür.

Belediyeler, yetiflkinlere ve çocuklara hitap eden tiyatrolar kurarak hem tiyatro e¤itimi
verir hem de oyunlar sergilerler. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 1914’te kurulan
fiehir Tiyatrolar› yerli ve yabanc› eserlerden uyarlanm›fl oyunlar› halka sunmaktad›r
(ibb.gov.tr). 1994’te kurulan Baflkent Tiyatrosu ise Ankara Büyükflehir Belediyesi
bünyesinde faaliyet göstermektedir (ankara.bel.tr). Bu örneklere Bursa ve Eskiflehir
Büyükflehir Belediyeleri fiehir Tiyatrolar› ile Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu da
(ABT) eklenebilir (bursa-bld.gov.tr, eskisehir-bld.gov.tr, antalya.bel.tr). Belediyeler, çocuk
ve gençlere kültürel, sosyal ve e¤itsel amaçl›; çocuk tiyatrosu, gezici çocuk tiyatrosu,
gençlik tiyatrosu, kukla tiyatrosu d›fl›nda geleneksel Türk oyunlar›ndan olan orta oyunu
ve meddah, Hacivat ve Karagöz gibi gölge oyunlar› faaliyetleri sunmaktad›rlar. Baz›
belediyeler ise aç›k hava tiyatrolar› kurarak oyunlar sergilemektedirler.

c) Kültür ve Sanat Merkezleri:

Belediye kanunu, belediyelerin kültür, e¤itim, bilim ve sanat faaliyetlerini yapmalar›na,
bu alanlarda harcama yapabilmelerine izin vermifltir. 1580 say›l› mülga belediye kanunu
kültür faaliyetlerini liste halinde saym›flken 5393 say›l› kanun bunun s›n›rlama anlam›na
gelece¤ini varsayarak do¤rudan kültür ve sanat ifadelerini kullanm›fl ve belediyelere
oldukça genifl bir alanda hizmet ve faaliyet imkan› vermifltir.

Belediyeler, her türlü sanat ve kültür faaliyetlerini yapabilmek için çok amaçl› sanat
galerileri, sanat merkezleri ve kültür merkezleri infla etmektedirler. Sanat ve kültür
merkezlerinde; tiyatro ve kukla gösterileri, sanat ve halk müzi¤i konserleri, film gösterimleri,
opera, bale ve orkestra gibi tüm sanat faaliyetleri halk›n be¤enisine sunulmaktad›r. Bu
tür merkezler çok amaçl› olarak tasarlanmaktad›r. Özellikle kültürel ve sanatsal amaçl›
e¤itimler de bu merkezlerde yap›labilmektedir. Tiyatro kurslar›, ney, ud, gitar, saz gibi
enstrümanlar›n ö¤retilmesine yönelik kurslar, müzik kurslar›, kukla yapma ve oynatma
kurslar› gibi e¤itimler kültür ve sanat merkezlerinde gerçeklefltirilmektedir.
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d) Di¤er Kültür ve Sanat Faaliyetleri

Ça¤dafl ve geleneksel sanat etkinlikleri evrensel ve yerel de¤erleri yans›t›r. Belediyelerin
yapaca¤› kültür ve sanat faaliyetleri birini di¤erine tercih etmeksizin sürdürülebilir. Yani
ayn› belediye içinde mehter tak›m› kuruldu¤u gibi kent orkestras› da kurulabilmektedir.
Belediyelerin yukar›da anlat›lan kültür ve sanat hizmetleri d›fl›nda kalan di¤er sanat ve
kültür faaliyetleri genifl bir yelpazededir. Müzikten resime, baleden operaya ve halk
müzi¤inden orkestraya kadar genifl bir kapsam› ça¤r›flt›r›r. Yani belediyeler kültür ve
sanat gibi derin ve genifl bir alanda çal›flmalar yürütürler.

Büyük belediyeler, imkanlar› ölçüsünde orkestra ve bando kurarak çeflitli yer ve zamanlarda
halka yönelik konserler vermektedirler. Hatta baz› belediyelerde bu gruplar›n zamanla
konservatuvara dönüfltü¤ü görülmektedir (Yaflam›fl, 1996: 282). Ayr›ca Türk sanat müzi¤i,
Türk halk müzi¤i ve klasik müzik korolar› oluflturularak konserler de verilmektedir. Tarihsel
ve kültürel miras› yaflatmak ad›na baz› belediyelerde mehter tak›mlar› kurularak belde
içinde oldu¤u gibi belde d›fl›nda da gösteriler düzenlenmektedir. Belediyelerin kurduklar›
halk oyunlar› gruplar›, Anadolu’nun kültürel motiflerini günümüze tafl›yan önemli faaliyetler
olarak ço¤u belediye taraf›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak desteklenmektedir. Bu
folklor ekipleri, belediyenin simgesi olarak görülmekte ve önem verilmektedir (Yaflam›fl,
1996: 282).

Belediye Kanunu, kültürel faaliyetler kapsam›nda de¤erlendirilebilecek olan fuar, panay›r
ve sergi hizmetlerine de yer vermifltir. Belediye kanununun 67. maddesine göre;
belediyeler, bu tür faaliyetleri ihale yoluyla üçüncü kiflilere yapt›rabileceklerdir. Belediyelerin
ço¤u; fuar, festival, flenlik ve panay›r gibi kültürel faaliyetleri gerçeklefltirerek hem
beldelerine sosyal ve kültürel hareketlilik getirmekte hem de ticari kazançlar elde
etmektedirler. Ayr›ca bu sosyal ve kültürel faaliyetler kentin tan›t›m›na da katk›
sa¤lamaktad›r.

Belediyeler, estetik duygulara hitap eden güzel sanatlar› desteklerken ayn› zamanda da
kent insan›n›n bu etkinliklerden uzak kalmas›n› da önlemifl olur. Resim, an›t, heykel,
müzik, karikatür vb. güzel sanatlar belediyelerin ilgi alanlar›n›n d›fl›nda de¤ildir. Sanatç›lar›n
icra ettikleri resim, heykel, ya¤l› boya, hat, ebru vb. eserleri belediye bünyesinde aç›lan
sanat galerilerinde sergilenir. Belediyelerden baz›lar› sanat ve kültür faaliyetlerini gezici
otobüslerle de yapmaktad›rlar. Gezici sanat ve gezici tiyatro otobüsleri, kentin merkezine
gelemeyen kesimlerin aya¤›na kültür ve sanat faaliyetlerini götürmektedir.

e) Kültürel Bir Faaliyet Olarak ‘Kardefl Kent’ Uygulamas›

5393 say›l› kanunda belediyelerin yurtiçi veya yurtd›fl›nda “kardefl kent” uygulamas›na
gidebilece¤i belirtilmifltir. Böylelikle belediyeler, kardefl kentler edinerek karfl›l›kl› kültürel,
sosyal ve ekonomik iliflkilerini gelifltirebilirler. Kanun, bu yetkiyi belediye meclisine
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vermifltir. Kanunun 18. maddesine göre belediye meclisleri, “kardefl kent iliflkileri
kurulmas›na; ekonomik ve sosyal iliflkileri gelifltirmek amac›yla kültür, sanat ve spor gibi
alanlarda faaliyet ve projeler gerçeklefltirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri
tesisleri yapma, yapt›rma, kiralama veya tahsis etmeye” karar verirler. Yurt d›fl› iliflkileri
düzenleyen 74. maddede ise ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan izin almak kofluluyla belediyeler
yurtd›fl›ndaki yerel yönetimlerle kardefl kent olabilirler.

Kardefl kent uygulamas›, yurt içi veya yurt d›fl›nda farkl› kültür ve de¤erlerin tan›flmas›na,
karfl›l›kl› sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleflmesine, insanlar aras›nda yard›mlaflma ve
dayan›flman›n tesis edilmesine yard›m eder. Belediyeler ve belediye s›n›rlar›nda yaflayan
insanlar›n kaynaflmas›na f›rsat verir. Kardefl kent uygulamas›na bir çok belediyenin gitti¤i
görülmektedir. Bu iliflkilerin gelifltirilmesi sonucu belediyeler, sosyal ve kültürel faaliyetlerine
destek de bulabilirler.
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Girifl

Yönetim; en k›sa tan›m›yla amaçlar›n etkili ve verimli bir biçimde gerçeklefltirilmesi için
bir insan grubunda, iflbirli¤i ve koordinasyon sa¤lamaya yönelik faaliyetlerin tümü olarak
ifade edilebilir. Belli amaçlar›n gerçeklefltirilmesi için bir araya gelerek aralar›nda iflbirli¤i
yapan insanlar›n, bu iflleri görebilmeleri için yap›lmas› gereken; iflin, birbirini izleyen bir
dizi iflleme bölünerek, herkesin mümkün oldu¤u kadar basitlefltirilmifl bir ifl yapmas›n›
sa¤layacak biçimde da¤›t›lmas› gerekmektedir. Bu flekilde yap›lmas› gereken iflin, insanlar
aras›nda bölüfltürülmesi ile iflbirli¤i ve koordinasyonun önü aç›lmakta ve yönetilmesi
zorunlu hale gelen bir örgüt oluflturulmufl olmaktad›r.

Örgütler için temel amaçlar, üretimin befl unsurunun bir araya gelmesi ile
gerçekleflmektedir. Bunlar; insan, makine, malzeme, para ve yönetimdir. Burada yönetim;
önceden saptanm›fl ve belirlenmifl bir amac›n gerçeklefltirilmesi için di¤er dört unsurun
daha verimli, daha ekonomik ve daha iyi biçimde kullan›lmas› anlam›n› tafl›maktad›r.
Dolay›s›yla yönetim kavram› kapsam›nda iflbirli¤i ve koordinasyonun önemi daha da
artmaktad›r.

Bu derste örgütler için hayati önem tafl›yan modern yönetim konusu ele al›nacak ve
belediyelerde uygulanabilece¤i düflünülen de¤iflim yönetimi, stratejik yönetim, toplam
kalite yönetimi, performans yönetimi konular›nda özet bilgiler verilecektir. 

1. De¤iflim Yönetimi

Günümüzde de¤iflimin h›zland›¤›, ekonomik ve teknolojik geliflmelerin artt›¤›, rekabetin
giderek sertleflti¤i ortamda faaliyet gösteren örgütler için bu h›zl› de¤iflime ayak
uydurabilmek yaflamsal bir önem tafl›maktad›r. Baflar›l› olabilmek için kalite, h›z ve maliyet
üstünlü¤üne bir arada ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu unsurlarla birlikte farkl›l›k yaratabilmeyi
de baflaran örgütler rakiplerinin önüne geçmektedirler. Belediyeler için de bu gerçekler
aynen geçerlidir.

De¤iflim yönetimi genel olarak; örgütlerin kültürü, politikalar›, yap› ve sistemlerinde
önemli de¤ifliklikleri sa¤layan ve bunu gerçeklefltirirken stratejileri ve süreçleri de¤iflime
cevap verici nitelikte oluflturma sistemi olarak tan›mlanmaktad›r.

De¤iflimi yönetme, örgütün salt ekonomik niteliklerden oluflmad›¤›na, daha da önemlisi,
de¤iflimi baflarma potansiyeli tafl›yan insanlardan olufltu¤una inanmay› gerektirmektedir.
De¤iflim, ço¤u zaman, mevcut örgüt kültüründe ve normlarda de¤ifliklikler yap›lmas›n›
zorunlu k›lar. De¤iflim yönetimi, insanlar› tutuculuktan kurtaran, dinamik bir kültürel
anlay›fl gerektirmektedir. 21. yüzy›l örgütlerinin gelifltirmek zorunda olduklar› yeni kültürel
yaklafl›m, de¤iflime e¤ilimli, de¤iflimi destekleyen, de¤iflime ivme kazand›ran bir
yaklafl›md›r.
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De¤iflimi baflarabilmenin s›rr› de¤iflimi iyi yönetmekten geçmektedir. De¤iflimi
yönetebilecek kurulufllar, her fleyden önce, de¤iflimin önünde olabilmelidir. De¤iflim
yönetimi, bir makineyi çal›flt›rmak ya da her defas›nda insan bedenindeki bir tek hastal›¤›
iyilefltirmek gibi de¤ildir. Bu faaliyetlerin ikisi de, bir sabit iliflkiler kümesiyle çal›flmay›
gerektirir. De¤iflim yönetimi ise hareketli parçalardan oluflan karmafl›k bir yap›n›n hassas
dengelerini sa¤lamakla ilgilidir.

Yeni ekonomi yap›s› içinde de¤iflim, önemini daha da art›rm›flt›r. Yeni ekonomi ile eski
ekonomi kavramlar›n› birbirinden ay›ran en önemli unsur, sahip olunan bilgi ve iletiflim
araçlar›n›n kullan›l›fl biçimindeki farkl› uygulamalarda göze çarpmaktad›r. Yeni ekonominin
katma de¤er yaratan en önemli unsuru bilgidir. Yeni ekonomik yap› ve enformasyon
teknolojilerinin kullan›m›, örgütlerin yap›lar›n› ve organizasyon flemalar›n›, çal›flan
profillerini, müflteri iliflkilerini ve pazarlama stratejilerini önemli ölçüde de¤ifltirmektedir.Yeni
organizasyon yap›s›nda h›z, esneklik, yarat›c›l›k ve yenilikçilik gitgide daha fazla önem
kazanmaktad›r.

Günümüz organizasyonlar›nda de¤er yaratan temel unsur h›zl› de¤iflimdir. Örgütlerin
gelece¤i, de¤iflen flartlara uyum sa¤layabilme yeteneklerine ba¤l› olacakt›r. De¤iflim,
bilginin yenilenmesi ve geliflmesine olanak sa¤lar.‹flletmenin varl›¤›n› sürdürüp, ayakta
kalabilmesi için de¤iflimi yönetebilmesi ve bu duruma ba¤l› olarak da bilgiyi etkin bir
flekilde yönetebilmesi gereklidir.

Örgütlerde de¤iflim yönetiminin temel amac›, mükemmel örgüt yap›s›na ulaflabilmektir.
Bu tür örgütlerin baz› temel özellikleri bulunmaktad›r.

Global Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon globalleflme gerçe¤ini tan›yan
uluslararas› pazarlara kenetlenmenin bir zaruret oldu¤unu bilen ve buradan hareketle
uluslararas› rekabet gücünün art›r›lmas› için de¤iflim çabas› içinde olan bir organizasyondur.

Yal›n Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon yap›s›n› sadelefltirmeyi ve
basitlefltirmeyi gerçeklefltirmifl olan, dikey organizasyon yerine yatay organizasyon
yap›s›n› ikame etmifl olan, ayn› zamanda gereksiz ve katma de¤er yaratmayan fonksiyonlar›
ve ifl süreçlerini ortadan kald›rm›fl bir organizasyondur.

Çevik Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon her türlü kriz ve ola¤anüstü ortamlara
önceden haz›r olan ve buna karfl› mukavemetini ortaya koyabilecek kadar güçlü bir
organizasyondur.

Esnek Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon bir mal ve hizmeti istenilen anda
ve istenilen miktarda üretme esnekli¤ine sahip olan bir organizasyondur. Tam Zaman›nda
Hizmet ve Tam Zaman›nda Üretim, esnek organizasyonun iki önemli boyutunu teflkil
eder.
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Müflteri Odakl› Organizasyon: Mükemmel organizasyonun amac› müflteri istek ve
beklentilerini en iyi flekilde tatmin edecek mal ve hizmet üretmektir.

Sibernetik Organizasyon: Mükemmel organizasyon baflta bilgi teknolojileri olmak üzere
tüm yeni teknolojilerden organizasyonda yararlanmay› hedefleyen bir organizasyondur.

Kat›l›mc› Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon merkeziyetçili¤i, hiyerarfliyi,
bürokrasiyi, emir ve talimatlar› reddeden buna karfl›n adem-i merkeziyetçili¤i, kat›l›mc›l›¤›
ve iletiflimi benimseyen ve bunu hayata geçiren bir organizasyondur.

Yenilikçi Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon taklitçili¤i de¤il, organizasyonda
yenilik ve yarat›c›l›¤› en yüksek düzeyde destekleyen ve bunun iç gerekli motivasyonu
sa¤layan bir organizasyondur.

Ö¤renen Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon, bilginin ve geliflmenin hiç bir
flekilde s›n›rlar›n›n olmad›¤›n› bilen ve bunun için sürekli ö¤renme yönünde f›rsatlar›
zorlayan ve çal›flanlar›na imkanlar sa¤layan bir organizasyondur.

Erdemli Organizasyon: Mükemmel bir organizasyon ifl ahlâk›na, sosyal sorumlulu¤a
ve erdeme sahip olan ve bunlara önem veren bir organizasyondur.

Yukarda belirtilen örgüt yap›s›na ulaflabilmek için örgütler de¤iflimi iyi analiz etmelidirler.
 Örgütlerde de¤iflim konusunu daha iyi anlayabilmek için flu sorulara cevap aranmas›
önem tafl›maktad›r:

• De¤iflim Ne'dir ?

• De¤iflim Niçin / Neden gereklidir?

• De¤iflim yap›larak Nereye ulafl›lmak istenmektedir?

• De¤iflim Ne Zaman gerçeklefltirilecektir?

• De¤iflim Nas›l yap›lacakt›r?

Yukar›daki befl "N" li sorulara ilaveten bir de "K" l› sorunun cevab›n› araflt›rmak de¤iflimin
baflar›s› için gereklidir :

De¤iflimi Kim gerçeklefltirecek?

De¤iflimin öneminin ve gere¤inin iyi kavranabilmesi için yukar›daki 5-N ve 1-K olarak
ifade edebilece¤imiz sorular›n bilimsel bir analizinin ve de¤erlendirilmesinin yap›lmas›
gereklidir. De¤iflim mühendisli¤i çal›flmalar›na bafllamadan önce afla¤›da yer alan sorular›n
titizlikle ele al›nmas› ve araflt›r›lmas› da önem tafl›maktad›r.
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• Ne?: De¤iflim ve yeniden yap›lanmadan önce organizasyon yap›s›n›n "Ne" oldu¤unu
ve "Ne" tür özelliklere sahip oldu¤unu bilmek gereklidir.

• Ne türde bir organizasyon yap›s›na sahibiz? (Kamu organizasyonu, özel organizasyon,
kar amac› gütmeyen organizasyon vs.)

• Ne tür problemlerle karfl› karfl›ya bulunmaktay›z?

• Niçin? Neden?: Organizasyonda de¤iflim ve yeniden yap›lanmaya "Niçin (Neden)" gerek
oldu¤u iyi bir flekilde ortaya konulmal›d›r.

• Ne Zaman?: Organizasyonda de¤iflim ve yeniden yap›lanmaya "Ne Zaman" bafllanmas›
gerekti¤i bir zaman planlamas› yap›larak ortaya konulmal›d›r. De¤iflim ve yeniden
yap›lanma sürecinde tüm yap›lacak ifllemlerin kilometre tafllar›n›n bir zaman ak›m
flemas› içerisinde gösterilmesi gereklidir.

• Nas›l? : Organizasyon içerisinde de¤iflimin "Nas›l" gerçeklefltirilece¤ine iliflkin bir
stratejik planlama yap›lmal›d›r. Stratejik plan-lama organizasyonun de¤iflim ve yeniden
yap›lanma ile baflarmak istedi¤i ve ulaflmay› arzulad›¤› amaçlar› ve bunun nas›l
yap›labilece¤ini ortaya koyan bir planlama ve programlama arac›d›r.

• Nereye?: Organizasyonda de¤iflim ve yeniden yap›lanma reformu ile "Nereye" ulafl›lmak
istendi¤i öncelikle organizasyonun Vizyon Bildirisi içerisinde aç›k bir flekilde ortaya
konulmal›d›r. Stratejik planlama içerisinde ayr›ca organizasyonda üstlenilen misyon ile
"Nereye" ulafl› lmak istendi¤inin aç›k ve anlafl› l › r  olmas› gerekl idir .

• Kim? : Organizasyonda de¤iflimi "Kim" gerçeklefltirecektir.  Bu sorulara cevap bulabilen
örgüt çal›flanlar› de¤iflimin yönetiminde oldukça baflar›l› olurlar. De¤iflimi yönetirken
ayr›ca afla¤›daki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

• De¤iflim hakk›nda heyecan›n›z› paylafl›n, insanlar eski vizyonlar›n› de¤ifltirmek için buna
gerek duyarlar.

• De¤iflimle ilgili mümkün oldu¤u kadar çok iletiflim paylafl›n.

• De¤iflim bir dizi seçim yapmak anlam› tafl›r, çevrenizdekilerin bu seçime kat›lmas›na
izin verin.

• Sürprizleri en aza indirin. Kafa kar›fl›kl›klar›n› ve kayg›lar› azalt›n.

• ‹nsanlar›n ilgisini çekecek ve motive edecek kadar h›zl› ilerleyin fakat do¤acak belirsizli¤in
hakim duygu olmas›n› engelleyin.

• Performans konusundaki beklentilerini aç›k ve tutarl› bir flekilde ortaya koyun.
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• Kendiniz için ifl bitirici bir sitil benimseyin.

• De¤iflimin faydalar› ortaya ç›kar ç›kmaz çevrenizdekilerin dikkatini bunlar üzerinde
toplay›n.

• De¤iflim yüzünden kaybedenlere karfl› dürüst olun ve onlar› da kazan›n.

• De¤iflmesi gereken neyse sadece onu de¤ifltirin.

• Bir sonraki de¤iflimi planlamaya hemen flimdiden bafllay›n.

2. Stratejik Yönetim

Stratejik yönetimin en genel tan›m› örgütlerin hedef ve amaçlar›n› tan›mlayarak bu
amaçlara ulaflabilmek için gereken kaynaklar›n› bu yönde kullanmas›d›r. Stratejik yönetim,
örgütlerin uzun dönemli performans›n› tan›mlayan yönetsel kararlar›n ve faaliyetlerin
uygulanmas›d›r. Bunlar, çevresel izleme, strateji oluflturma (stratejik ya da uzun dönemli
planlama) strateji araçlar›n› de¤erlendirme ve kontrolü içermektedir. Stratejik yönetim
çal›flmalar› bu nedenle örgütlerin güçlü ve zay›f yönlerini aç›¤a ç›karan çevredeki f›rsat
ve tehditlerin de¤erlendirilmesi ve izlenmesi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.

Stratejik yönetimin  as›l amac›  stratejiler oluflturmak, bunlar› uygulamak ve sonuçlar›n›
denetlemektir. Stratejik yönetimde  afla¤›daki sorular›n analiz edilmesi büyük önem
tafl›maktad›r:

• Strateji NE'dir?

• Strateji  N‹Ç‹N oluflturulmal›d›r?

• Strateji  NE ZAMAN oluflturulacakt›r?

• Strateji oluflturularak NEREYE ulafl›lmas› hedeflenmektedir?

• Stratejiler NASIL oluflturulacakt›r?

• Stratejiler K‹M(ler) taraf›ndan oluflturulacakt›r?

Stratejik yönetim, stratejinin üç boyutunu adres gösterir. Bunlar; koflullar, esaslar ve
süreçlerdir.

Koflullar: Örgütlerin faaliyetlerindeki d›flsal çevreyi (teknolojik, ekonomik, politik, yasal
kaynaklar ve kurumsal de¤iflimler) ve örgütün içsel çevresini (kültür, yap›lar ve süreçler)
ifade eder.

Esaslar: Örgütlerin kendi konumunu nas›l seçti¤i, üstünlükleri, endüstri, pazar ölçe¤i,
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ürün aral›¤› gibi unsurlara ait d›flsal çevreyi ifade eder.

Süreçler: Örgütlerin seçimlerinin ve strateji araçlar›n›n nas›l oldu¤u ile ilgilidir. Bir çok
örgüt 1980 ve 1990'lardaki bask›c› de¤iflimlere cevap verebilmek için stratejilerini bilgi
ve iletiflim teknolojileri, politik ve ekonomik s›n›rlar›n kalkmas› ve bütünleflmesi, iflletmelerin
özellefltirilmesi ve küreselleflmesi, kültürün uluslararas› hale gelmesi ve tüketicilerin
bak›fl aç›lar›, pazar›n talep yanl› da¤›lmas› gibi geliflmelere ba¤l› olarak de¤ifltirme ihtiyac›
duymufllard›r.

Stratejik yönetimin örgütler için önemi flu flekilde belirtilebilir:

• Yönetim art›k h›zl› de¤iflimlerin yönetimi olmufltur. Böyle bir ortamda örgütün yaflam›n›
devam ettirebilmesi; içinde bulundu¤u çevrenin flartlar›n› bilmesine, bunlar›n gere¤ini
yerine getirmesine, kendilerini rakiplerinden farkl› k›labilmesine, daha esnek olabilmesine
ve de¤iflikliklere daha çabuk uyum sa¤layabilmesine ba¤l›d›r.

• Stratejik yönetim çevresel karmaflay›/de¤iflimi yönetebilmektir. Bu anlamda stratejik
yönetim, gelece¤i beklemek yerine; gelece¤i karfl›lama, gelece¤e yön verme ve
gelece¤i yönetme demektir.

• Gelece¤i yönetme aç›s›ndan  örgütler üç gruba ayr›labilir. Birinci gruptaki örgütler,
duvara çarpm›fllard›r, çaresizdirler. ‹kinci gruptakiler, yüksek h›zla yol almaktad›rlar ama
farlar› h›zla onlara yaklaflan bir fleyi ayd›nlatmaktad›r. Üçüncü gruptaki örgütler ise,
güneflli bir günde arabayla gezintiye ç›km›fllard›r. Rakiplere duvar örebilmek, onlardan
üstün olmaya, onlar› pasifize etmeye ba¤l›d›r. Bu nedenle rakipleri pasifize etmek,
öncelikli stratejik seçenek durumuna gelmifltir.

fiimdi de stratejik yönetimin temel özelliklerini maddeler halinde s›ralamaya çal›flal›m:

• Stratejik yönetimin amac› organizasyonun gelecekteki performans›n›n art›r›lmas›, karl›l›k
ve verimlili¤inin yükseltilmesidir. Stratejik yönetim gelece¤e yönelik vizyon oluflturulmas›n›
amaçlar. Organizasyonda vizyonun belirlenmesinden sonra, bu vizyona ulafl›labilmesi
için misyon belirlenir.

• Stratejik yönetim esasen üst yönetimi ilgilendiren bir konudur. Üst yönetim taraf›ndan
oluflturulan stratejik planlama daha alt kademelerde görev alacak stratejistler taraf›ndan
uygulan›r ve izlenir.

• Stratejik yönetim, organizasyonun d›fl ve iç çevresini de¤erlendirmeye imkan veren
bir yönetim tekni¤idir. Stratejik yönetim, organizasyonun kendi iç yap›s›ndaki güçlü
ve zay›f yönlerin analiz edilmesine imkan sa¤lar. Stratejik yönetim, ayr›ca organizasyonun
di¤er organizasyonlar karfl›s›ndaki durumunu tespit etmeye imkan sa¤lar. Organizasyon
d›fl›ndaki f›rsatlar ve tehditler/tehlikeler tespit edilmeye çal›fl›larak, organizasyonun
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daha baflar›l› olmas› için stratejiler oluflturulmas›na çal›fl›l›r.

• Stratejik yönetim, organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanmas›, örgütlenmesi,
koordinasyonu, uygulanmas›  ve kontrol  edi lmesine imkan sa¤lar .

• Stratejik yönetim stratejik düflünmeye yard›mc› olur. Bu çerçevede en do¤ru strateji
ve taktikler belirlenemeye çal›fl›l›r ve bunlar uygulan›r.

• Stratejik yönetim ekip çal›flmas›na dayal› olarak organizasyonun hedeflere ulaflabilece¤inin
önemi üzerinde durur. Stratejilerin tespiti üst yönetimde genifl bir kat›l›m ile yürütülür
ve karar verme tekniklerinden flirket için en optimal olan› seçi l i r .

• Stratejik yönetim , organizasyondaki problemlerin en etkin bir flekilde belirlenmesi ve
çözümüne yard›mc› olur. Bu çerçevede toplam kalite yönetimi tekniklerinden genifl
ölçüde yararlan›l›r.

Örgütler aç›s›ndan stratejik yönetimin yararlar› da flu flekilde belirtilmektedir:

• Stratejik yönetim de¤iflen durumlar› önceden sezmek için örgütlere imkanlar sunar.

• Stratejik yönetim, kurulufla aç›k amaç ve yönelimler sa¤lar.

• Bu flekilde paydafl odakl› hizmet ve ürünler gelifltirilebilir.

• Tak›m ruhu ve personel kat›l›m›na önem verilir.

• Sonuçlara yönelik performans ölçümleri kullan›l›r.

• Verilerin toplanmas› ve yorumlanmas›na imkan sa¤lar.

• Etkin ve etkili kaynak yönetim ve da¤›l›m›n› içerir.

• Stratejik yönetim, ifl kararlar›n› sistemize etmede bir yoldur.

• Kurulufllar›n temel problemlerini araflt›rmada yöneticilere yard›m eder.

Örgütler aç›s›ndan böylesine önemli olan stratejik yönetimin baflar›yla uygulanabilmesi
için unsurlar›n›n çok iyi analiz edilebilmesi ve aralar›nda etkin koordinasyonun kurulmas›
gerekmektedir. Stratejik yönetimin unsurlar›:

• Tepe Yöneticileri: Tepe yöneticiler, dikkatini kuruluflunun ana yön motifleri, amaçlar›,
stratejileri ve ana sorunlar› üzerinde toplayarak, öncelikleri belirlemeli ve daha sonra
fonksiyonel faaliyetleri bir bütün olarak birlefltirerek dengeli faaliyet programlar›na
dönüfltürmelidir. Tepe yöneticisi verimlilik ve zamanlama problemlerini çözmüfl ve
toplam kalite anlay›fl›n› kendi hayat›na uygulayabilmifl biri olmal›d›r.
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• Örgütün Misyonu ve Amaçlar›: Bir organizasyon misyonu, kendisini di¤er benzer
kurulufllardan ay›ran e¤ilimidir. Kurulufllar, toplum de¤erlerine uygun baz› fonksiyonlar›
yerine getirerek kendilerini yasallaflt›rmaya çal›fl›rlar. Bu yasal olma çabas› her kurulufla
bir misyon yükler. Misyon ve amaçlar›n tan›mlanmas›, stratejik yönetim sürecinde;
analiz, yön belirleme, strateji seçme, uygulama ve de¤erlendirmede temel oluflturacakt›r.

• D›fl Çevre Faktörleri: D›fl çevre faktörlerindeki de¤iflme ve geliflmeler stratejik yönetimin
karar ve uygulamalar›nda en belirgin ö¤elerden bir tanesidir. Çevre, sürekli de¤iflen
bir unsurdur. Stratejik yönetimin do¤as› olarak, bu de¤iflim uzun vadelerde daha belirsiz
ve karmafl›k bir yap› arz eder. F›rsatlar ve tehditlerin de¤iflkenli¤i yönetimin karar
vermesinde daima baz teflkil ederler.

• Kaynaklar: Burada esas olan, bu kaynaklar›n ürün-pazar bileflimlerinde rasyonel olarak
kullan›m›d›r.

Unsurlar› belirleyip aras›nda koordinasyonu da sa¤lad›ktan sonra stratejik yönetim
aflamas›na geçebiliriz. Stratejik yönetim süreci afla¤›daki ad›mlardan oluflmaktad›r.

• Stratejilerin Gelifltirilmesi ve Stratejik Plânlama Aflamas›: Bu aflamada üst yönetim
taraf›ndan organizasyonda iç ve d›fl durum de¤erlendirilmesine yönelik SWOT analizi
yap›l›r. Organizasyonun vizyon ve misyon bildirileri haz›rlanarak kuruluflta ortak amaç,
ilke ve de¤erler ortaya konulur. 

• Stratejilerin Uygulanmas›: ‹kinci aflamada üst yönetimin sorumlulu¤unda ve özellikle
ortak kademe yöneticiler ile iflbirli¤i yap›larak stratejilerin uygulanmas›na geçilir. Bu
aflamada daha önce belirlenen strateji ve aksiyon plânlar›n›n uygulamas› yap›l›r.

• Uygulanan Stratejilerin Gözden Geçirilmesi/denetim: Üçüncü aflamada yap›lan
uygulamalar›n sonuçlar› gözden geçirilerek stratejik plânlamada gerekirse de¤ifliklikler
yap›l›r. Bu süreçte ise kullan›lan stratejik yönetim araçlar› belirleyici olmaktad›r:

- SWOT Analizi: ‹ngilizce "Strength" (güçlü yönler), "Weakness" (zay›f yönler), "Opportunity"
(f›rsatlar), "Threat" (Tehdit ve tehlikeler) kelimelerinin bafl harflerinin birlefltirilmesiyle
oluflturulmufltur. Organizasyonda önce "iç durum analizi" yap›larak güçlü ve zay›f yönler
ortaya konulur. Daha sonra da "d›fl durum analizi" yap›larak organizasyonun rakip firmalar
karfl›s›ndaki durumu, pazardaki f›rsatlar ve tehditler tespit edilmeye çal›fl›l›r.

- Portföy Analizleri: K›t kaynaklar›n hangi alanlara yöneltilmesinin daha uygun sonuç
verece¤i konusunda, stratejik alternatiflerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan etkili bir
de¤erlendirme yöntemidir. Bu analiz sürecinde örgütlerin birbirinden ba¤›ms›z her bir
yat›r›m›, karl›l›k, büyüme, göreli rekabet durumu gibi çeflitli ölçülerle tan›mlan›r ve
derecelendirilir.
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- Q- Sort Analizi: Strateji seçiminde alternatifler aras›ndaki öncelikleri belirlemek için
kullan›lan bir tekniktir. Bu yöntemde en fazla ve en az önem tafl›yan konular›n bir
s›ralamas› yap›larak, öncelik s›ralamas› tespit edilmeye çal›fl›l›r.

- Senaryo Analizi: Senaryolar, gelecekte ne olaca¤›na iliflkin yaz›l› ifadelerdir. Stratejik
yönetimde senaryo yaz›m›, gelecekte neler olaca¤›n› tahmin etmek için yararlan›lan
bir tekniktir.

- Vizyon/Misyon: Vizyon Bildirisi kuruluflta amaçlar›n ve ilkelerin yer ald›¤› bir yaz›l›
dokümand›r. Misyon Bildirisi ise organizasyonun varl›k nedenini ve vizyona ulafl›lmas›
için gerekli ilkeleri ve ortak de¤erleri içeren bir yaz›l› belgedir.

3. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

TKY müflterilerin beklentilerini karfl›lamak veya daha fazla aflmak amac›yla kurumsal
süreci sürekli iyilefltiren, kurum çal›flanlar›n› yetkilendiren ve bir tak›m de¤er ve ilkeleri
kapsayan bir yönetim sistemi olarak tan›mlanmaktad›r. TKY; örgüt yönetiminde ve
çal›flanlarda bir tutum ve davran›fl de¤iflimini gerektirmektedir. Bu süreçte çal›flanlar›n
tümü sürece teflvik edilir, yetkilendirilir ve ba¤l›l›klar›n› art›r›lmas› sa¤lan›r. Sonuç olarak,
ürün, hizmet ve süreçte geliflmeyi aramalar›, sorumluluk yüklenmeye istekli olmalar›
hedeflenir.

TKY'nin üzerine infla edildi¤i kabul edilen ilkeler bir dizi alt ilke ile desteklenmektedir. .
fiimdi de bu ilkeleri ayr›nt›l› olarak inceleyelim:

• Üst düzey yönetimin deste¤i ve liderlik: Üst düzey yöneticiler de¤iflim, yenilik, risk
alma, yap›lan iflle gurur duyma, müflteriye sunulan mal veya hizmetin sürekli iyilefltirilmesi
gibi bir çevre ve kültür oluflturulmas›nda liderlik görevi üstlenirler. ‹leri görüfllü olmalar›yla
kuruluflun kalite vizyonu, amac› ve de¤erleri konusunda çal›flanlar ile iletiflimde
bulunurlar. Kaliteyi ve üretkenli¤i art›rabilmek için kaynak, zaman ve e¤itim olanaklar›
olufltururlar.

• Müflteri odakl›l›k: Kuruluflun en önemli görevi müflterileri memnun edecek mal ve
hizmetleri üretmektir. Müflteri odakl›l›k kurum çal›flanlar› için amaç birli¤ini sa¤lamaktad›r.
Bunun nedeni müflteri memnuniyetinin örgütün uzun dönemde ayakta kalmas› için
en önemli faktör olarak görülmesidir.

• Stratejik Planlama: Kurulufllar›n mevcut durumlar›ndan, misyonlar›ndan ve kurulufl
ilkelerinden hareketle gelece¤e yönelik bir vizyon oluflturup bu vizyona uygun hedefler
saptamalar› ve çeflitli göstergeler belirleyip baflar›y› izlemeleri ve de¤erlendirmeleri
gerekmektedir. Kaliteli mal ve hizmet sunumu için kat›l›mc›l›¤›, hesap verme
sorumlulu¤unu ve esnek planlama anlay›fl›n› içeren etkin bir stratejik planlama
yap›lmal›d›r.
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• Sürekli ‹yilefltirme: Bu ilke kurulufllar için daha iyiye ulaflma, geliflme ve sürekli iyileflme
iste¤i anlamlar›n› tafl›maktad›r. Süreçlere yöneliktir ve kurulufllardaki herkesin kat›l›m›n›
gerektirmektedir. Bu süreçte küçük ama çok s›k ad›mlarla sürekli geliflmeyi
öngörmektedir.

• E¤itime Önem Verme ve Ödüllendirme: Kurulufllar›n yöneticilerine ve çal›flanlar›na
sürekli flekilde hizmet içi e¤itimin verilmesi, yönetici ve çal›flanlar›n de¤iflen ifl koflullar›na
uyumunu kolaylaflt›rmakta ve onlar› daha büyük sorumluluklara haz›rlamaktad›r.

• Tak›m Çal›flmas› ve Yönetime Kat›lma: Sorunlar›n çözümü ve süreç iyilefltirmenin en
etkin yolu, kuruluflta tak›m çal›flmalar›n›n say› ve niteli¤ine ba¤l›d›r. TKY'nin bafll›ca
amaçlar›ndan birisi de kurum çal›flanlar›n›n tümünün, sürekli gelifltirme faaliyetlerine
kat›l›m›n› sa¤lamakt›r. Tak›m çal›flmas› sinerjisinden hareketle pek çok sorunu çözmek
mümkün olmaktad›r.

• Süreç ‹le Ç›kt› Ölçümü ve Analizi: Kurulufllarda uygulanan süreç ile ç›kt›lar›n ölçülmesi
ve analiz edilmesi, TKY'nin temelidir. Kurumda uygulanan süreç, mal veya hizmetin
kalitesini desteklemek için gerekli olan bütün bilginin tam, zaman›nda, do¤ru ve faydal›
olmas› ve bilgiye ihtiyaç duyan her çal›flana aç›k flekilde iletilmesi gerekmektedir.

• Kalite Güvencesi: Kalite felsefesi; mal, hizmet ve sürecin müflterilerin talepleri ve
beklentileri do¤rultusunda tasarlanmas›n› ve sunulmas›n› gerektirmektedir. Uygulamada
kurulufllar›n mal veya hizmet sunumunu ortaya ç›karacak olan süreç denetim alt›nda
tutulmakta, sürekli iyilefltirilmekte ve sürdürülmektedir.

• Hata Önleme/S›f›r Hata: TKY'nin temelinde "hatalar› ay›klamak" yerine "hata yapmamak"
yaklafl›m› vard›r. Önlemeye dönük yaklafl›m›n genel bir anlat›m› planlaman›n do¤ru
yap›lmas› fleklinde özetlenebilir. Her yönü ile düflünülmüfl, kapsaml› bir planlama
çal›flmas› ile sonradan oluflabilecek hatalar›n büyük bir bölümü ortadan kald›r›labilir.
Hatalar› önlemede öncelikli unsur planlamad›r. Sorunlar oluflmadan çözümleri oluflturmak
ve ürünlerin ve hizmetlerin yap›s›nda tasar›m yoluyla üstünlük oluflturmak gerekmektedir.

TKY'nin temel amac› kurulufllara sürekli geliflmeyi öngören bir ortam sa¤lamakt›r. TKY,
insan odakl›  ve müflteri tatminini hedefleyen bir yönetim düflüncesi ve felsefesi olarak
çal›flanlar›n sadece iflyerlerindeki faaliyetlerini de¤il, evlerinde, özel hayatlar›nda ve
tüm sosyal iliflkilerindeki davran›fllar›n› kapsayan genifl bir etki alan›na.  Bu genifl alanda
ifle iliflkin mant›ksal bir düflünce biçimi oluflturmak, kaliteyi gelifltirmek için çal›flanlarda
güdüleme sa¤lamak ve rekabeti öngören bir flirket kültürü oluflturmak amaçlar›yla
etkinlikte bulunur.
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‹lgili literatürde TKY'nin yararlar› da flu flekilde belirtilmektedir:

• TKY ile, kurulufllarda çal›flanlar›n yeteneklerinden yararlanma ve bu yeteneklerin sürekli
gelifltirilmesi mümkün olabilmektedir.

• TKY sürekli yenilik çal›flmalar› gerektirdi¤i için kurulufl yöneticileri bu yenilikleri ve
ça¤dafl geliflmeleri izleyebilmek için çok say›da bilgiyi kullanmaktad›rlar. Yöneticiler
bu bilgiye ulaflabilmek için sürekli olarak bilgi ve biliflim a¤lar›ndan yararlanma gere¤i
duymakta ve bu durum ise kurulufllar›n dünyaya aç›lmalar›n› kolaylaflt›rmaktad›r.

• TKY düzenli çal›flmay› gerektirmektedir. Kurulufl içinde bölümler ve çal›flanlar aras›nda
bilgi ak›fl› bu flekilde düzenli hale gelmektedir.

• Kurulufllarda mal ve hizmet kalitesi çal›flanlar›n ortak sorumlulu¤undad›r. Kalite
konusunda çal›flanlar›n görüflü ve önerisi al›narak daha isabetli kararlar verilmesi
mümkün olabilmektedir.

• TKY tak›m çal›flmas›na dayal› çal›flmay› gerektirmektedir. Kurulufllarda tak›m çal›flmas›
sonucunda personel aras›nda iflbirli¤i güçlenerek yönetime kat›lma daha kolay
sa¤lanmaktad›r.

• TKY kurulufllarda bir kalite bilinci öngördü¤ü için bu bilincin gerçekleflmesiyle bir kalite
kültürü geliflerek ve kuruluflta bilimsel çal›flmalara a¤›rl›k verilerek rasyonel kararlar
al›nabilmektedir.

• TKY yeniden yap›lanmay› öngördü¤ünden, bu yolla kurulufllarda yeni yönetim ve
denetim sistemi kurulmas›na katk› sa¤lanmaktad›r. Bu durum kurulufllara önemli
faydalar sa¤lamaktad›r.

• TKY'de müflteri ve piyasa talep ve beklentilerini karfl›layabilmek için insana daha çok
yat›r›m anlay›fl›na uygun davranmak gerekmektedir. ‹nsana yap›lan yat›r›mla insan
kalitesinin yükselmesi sa¤lanmakta ve mükemmele yolculukta önemli kazan›mlar elde
edilmektedir.

• TKY de¤iflimi ön planda tutarak kalite, maliyet, h›z verimlilik, kâr iliflkisine uygun
davran›lmas›n› öngörmektedir. Bu durum kurulufllar›n yüksek kaliteli hizmeti daha
düflük ve uygun fiyata piyasaya sunarak sürekli ve dengeli büyümesini sa¤lamaktad›r.

TKY sisteminin belediyelerde uygulanmas› bir çok ön flart›n yerine getirilmesine ba¤l›d›r.
Öncelikle kamu sektörünün kendine has özellikleri dikkate al›narak çeflitli uyarlamalar›n
ve ön haz›rl›klar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu süreçte üst yönetimin önderli¤inin ve
deste¤inin sa¤lanmas›, k›sa ve uzun dönemi kapsayan stratejik plânlar›n haz›rlanmas›,
kalite konusunda çal›flanlar›n halk›n talep ve beklentileri üzerinde yo¤unlaflmas›,
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geliflmeleri izleyecek ölçeklerin gelifltirilmesi, e¤itime önem verilmesi, ekip çal›flmalar›na
a¤›rl›k verilmesi ve kalitenin tüm süreçler boyunca yarat›lmas›n› sa¤layan sistemlerin
gelifltirilmesi gibi ön flartlar›n sa¤lanmas›, TKY sisteminin belediyelere uyarlanma
sürecinde baflar›y› art›racakt›r.

Bu alanda yap›lan araflt›rmalar, baflar›l› TKY programlar›n›n; üst yönetimlerin bu
programlara inanmalar› ve yap›lanlar› desteklemeleri, somut ve gerçeklefltirilebilir
hedeflere önem vermeleri, performans de¤erlendirmesi yapmalar› ve bütünleflik
programlara sahip olmalar› gibi ortak özellikler tafl›d›klar›n› göstermektedir. Bu özellikleri
tafl›yan kurulufllar›n; gelenekler ve görenekler, kullan›lan kaynaklar ve bu kaynaklar›n
kullan›m› hakk›, talimatlar›n aç›kl›¤›, mevcut organizasyon yap›lar›, inisiyatif kullanma
durumu, lider ve personel kalitesi ve kurulufllar›n yeniden yap›lanma konusundaki
serbestlikleri gibi bir çok faktörü de uygulad›klar› görülmektedir.

Tüm bunlar›n etkili bir TKY sisteminin gerçeklefltirilebilmesine ortam haz›rlayabilmesi
için, ayr›ca örgüt kültürü ile TKY sisteminin ilkeleri aras›ndaki uygunluklar›n araflt›r›lmas›
gerekmektedir.

Böyle bir de¤erlendirmeye dayanarak kurulufllar kendi yap›lar›na ve olanaklar›na uygun
kalite sistemini gelifltirmeli ve gerekli de¤iflim program›n› uygulamal›d›rlar. Yap›lan
araflt›rmalar gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe uygun koflullar ve gerekli
haz›rl›klar yap›lmadan uygulanan TKY programlar›n›n %80'ninin herhangi bir fayda
sa¤lamad›¤›n› göstermektedir.

Geliflmifl ülkelerde özellikle kamu sektöründe bu kurala uyulmadan TKY uygulamalar›na
geçilen, vergi toplama, posta ve iletiflim, sa¤l›k ve tedavi, araflt›rma, gelifltirme, e¤itim,
yerel yönetimler, çevre koruma kurulufllar› gibi alanlarda da benzer sonuçlarla
karfl›lafl›lm›flt›r.

Bu gerçekler ›fl›¤›nda belediyelerde TKY'ye geçiflte ortaya ç›kabilecek sorunlar flu flekilde
belirtilebilir:

• Hizmet ve ürün ayr›m›: TKY bir teknik olarak ilk ç›kt›¤›nda, mal üreten imalat sanayisine
özgü olarak düzenlenmifl ve buna göre flekillenmifltir. Belediyelerde ise mal yerine
hizmet sunuldu¤undan TKY'yi uygulamak oldukça zorlaflmaktad›r.

• Hizmetlerin ölçülmezli¤i: Hizmetler üretildikleri anda tüketildikleri için bu süreçte kalite
standartlar›n› belirlemek ve korumak ve ayn› zamanda hizmetlerin kalitesini ölçmek
oldukça zor olmaktad›r. Halk›n tatmininde hizmeti sunan kiflinin davran›fllar› hatta
görünüflü dahi etkili olmaktad›r.

• Tekel Olma: Belediyelerin üretimde bulundu¤u mal ve hizmet alanlar›nda tekel olmas›,
TKY'nin uygulanmas›n› ve bunun baflar›s›n› etkilemektedir. Ancak rekabetçi bir pazar›n
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yoklu¤unun üretimde bulunulan mal veya hizmetin süreçlerini daha iyi gelifltirebilece¤i
ve israflar› önleyebilece¤i de belirtilmektedir.

• Müflteri-Vatandafl ‹kilemi: Özel sektör kurulufllar› için müflteri tan›m›n›n yap›lmas›
oldukça kolayd›r. Özel sektöre göre üretilen mal ve hizmetin bedelini ödeyen kifli
müflteri iken, ayn› de¤erlendirmeyi kamu kurulufllar›nda yapmak; etkin, ekonomik ve
giriflimci yönetim ad›na vatandafl›n özgürlüklerden, meflruluktan ve sorumluluklardan
bir dereceye kadar vazgeçmesine de neden olabilmektedir.

• Girdi/Ç›kt› Odakl› Olma: Belediyelerde ç›kt›lar üzerinde yo¤unlafl›lmaktad›r. Ç›kt›lar›n
neler oldu¤u ve nas›l olmas› gerekti¤i yasama organ› ve bürokrasi taraf›ndan
belirlenmektedir. TKY'de ise süreçler ve girdiler üzerinde yo¤unlafl›lmakta, süreçler
analiz edilerek sistem hatalar› ve düflük kaliteye yol açan uygulamalar ortaya
ç›kar›lmaktad›r.

• Kamu Kurulufllar› ve De¤iflim: Kamu çal›flanlar› de¤iflime karfl› direnç göstermektedirler.
Dura¤anl›¤›n daha rahat ve güven verici olmas›, bu direncin bafll›ca nedenidir.

• Örgüt Kültürü: Kamu kurulufllar› örgütsel aç›dan eflitli¤e büyük önem vermek
durumundad›rlar. Ancak bu durumun baz› s›n›rland›r›c› yönleri kalite yönetimi hareketini
engelleyebilmektedir. Örgüt kültürü kuruluflu ön plana ç›kararak vatandafl› ise arka
plana iterek TKY'ye zarar verebilmektedir. Çünkü klasik weberyan örgüt anlay›fl›nda
örgütün öncüllü¤ü söz konusu iken TKY sisteminde birey öncüllü¤ü önem kazanmaktad›r.

• Örgütsel Performans: Klasik uygulamada kamu kurulufllar› gösterdikleri performansa
göre de¤il de bütçeden kaynak al›m› konusunda gösterdikleri beceriye göre ödenek
alabilmektedirler. Bu durum TKY'deki süreçlerin performans›n›n de¤erlendirilmesi ve
müflterilerin tercihlerinin dikkate al›nmas› ilkeleri ile ters düflmektedir .

• Ücret ve Bireysel Performans: Klasik kamu yönetiminde sistem yönetim taraf›ndan
tan›nmakta ve çal›flanlar buna uymaya zorlanmaktad›r. ‹fl ve görev tan›mlar›ndan
sapmalar performans baflar›s›zl›¤› olarak görülmekte ve fatura çal›flanlara ç›kar›lmaktad›r.
Buna karfl›l›k TKY'de ise uygulay›c›lar ifl üzerinde söz sahibi olmakta ve kiflisel performans
yerine grup performans› de¤erlendirilmektedir.

Her hangi bir kamu kuruluflunda TKY'ye geçifl sürecinin ilk zemini yasal prosedürlerin
tamamlanmas› oluflturmaktad›r. Bu amaçla önce kuruluflun en üst düzey yetkilisinin
onaylad›¤› ve TKY uygulama sürecinde rol oynayacak birimlerin uygun gördü¤ü bir proje
haz›rlanmaktad›r. Bu proje kuruluflta TKY sistemine geçiflin gerekçesini, amac›n›,
kapsam›n›, ilkelerini, faydalar›n› ve risklerini, süreçle ilgili ifl ve ifllemleri ve uygulama
birimlerini, uygulama plan›n›,  proje yönetimini, birimlerin görev yetki ve sorumluluklar›n›,
projenin finansman›n› ve ölçme, de¤erlendirme ve raporlaflt›rma ile ilgili di¤er bilgileri
içermektedir.
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Kuruluflta bu projenin gereklerine yerine getirebilmek için kalite gelifltirme ekipleri, kalite
uygulama birimleri, kalite kurullar› ve kalite konseyi oluflturulmaktad›r. Bunlar›n isimleri
kurulufllara göre de¤iflebilmektedir. Tüm bu ekiplerin bafl›nda kuruluflun hiyerarflik aç›dan
en yüksek görevlisi bulunmaktad›r.

Kalite uygulama birimleri ise  kurulufllar›n merkez ve taflra birimlerinde, birim amirinin
ya da birim amirinin görevlendirece¤i amirin baflkanl›¤›nda, birimdeki çal›flanlar› harekete
geçirecek, kat›l›mc› anlay›fla sahip, iyi iletiflim kurabilen nitelikte en az 3 üyeden
oluflmaktad›r.

Kalite kurullar›, kuruluflun büyüklü¤üne göre taflra birimlerinde çal›flan say›s› ve hizmet
sunulan vatandafl kitlesine göre birim amirleri aras›ndan, birimdeki çal›flanlar› harekete
geçirecek, kat›l›mc› anlay›fla sahip, iyi iletiflim kurabilen nitelikte en az 5 kifliden
oluflmaktad›r.

Ayr›ca kuruluflun merkezinde de merkez kalite kurulu oluflturulmaktad›r. Kuruluflun
merkez teflkilat›na dahil her ana hizmet, dan›flma, denetim ve yard›mc› birimi ile ba¤l›,
ilgili ve iliflkili kuruluflta, birim veya kuruluflun en üst yöneticisi veya görevlendirece¤i
personel baflkanl›¤›nda en az 3 kifliden oluflmaktad›r.

Tüm bu birimlerin en üst konumunda olan kalite konseyi ise kuruluflun üst yönetimi
aras›ndan bir y›ll›k süre için seçilen yeterli say›da üyeden oluflmaktad›r. Bu konsey
kurulufltaki TKY çal›flmalar›n›n genel politikas›n› ve stratejisini belirlemektedir.

4. Performans Yönetimi

Performans yönetimi, örgütlerde tüm çal›flanlar› performans›n sürekli geliflimini hedefleyen
ortak amaçlarda birleflmeyi ve bu amaçlara ulaflmak için gerekli planlama-ölçme-
yönlendirme-kontrol ifllevini, yönetimin di¤er ifllevleri ile eflgüdümlü olarak yürütmeyi
öngören bir yönetim biçimidir. Amaçlar›n kurgulanmas›, performans ölçümü ve düzenli
de¤erlendirmeler, yönetimi gelifltirmeyi hedefleyen performans kaynakl› bu yeni
paradigman›n temelidir.

Performans yönetimi, bir çal›flan ile onun en yak›n denetçisi aras›nda gerçekleflen,
ortakl›¤a dayal›, etkileflimsel, sürekli bir iletiflim sürecidir. Bu süreç, çal›flandan yapmas›
beklenilen temel ifl fonksiyonlar›na, çal›flan›n yapt›¤› iflin örgütün hedeflerine nas›l katk›da
bulunaca¤›na, bir ifli iyi yapman›n somut terimlerle neyi ifade etti¤ine, çal›flan›n
performans›n› oluflturmak, güçlendirmek ve gelifltirmek amac›yla çal›flan›n ve denetçinin
ortaklafla nas›l çal›flacaklar›na, ifl performans›n›n nas›l ölçülece¤ine, performans engellerinin
tan›mlanmas›na ve bu engellerin iyilefltirilmesine iliflkin aç›k beklentilerin ve karfl›l›kl›
anlay›fl›n oluflmas›n› içerir.
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Performans yönetiminin iki temel amac› vard›r: Bunlardan ilki, ifl süreci hakk›nda bilgi
edinmektir. Bu bilgi, yönetsel kararlar al›n›rken gerekli olacakt›r. Çünkü bir örgütün
yönetim kadrosu, performans yönetimi sonucunda elde edilen bilgiler olmadan yönetsel
kararlar veremez. Performans yönetiminin di¤er bir amac› da, çal›flanlar›n ifl tan›mlar›nda
ve ifl analizlerinde saptanan standartlara ne ölçüde yaklaflt›¤›na iliflkin geri bildirim
sa¤lamakt›r. Geri bildirim, çal›flanlara olumlu bir yaklafl›mla verildi¤i ve mesleki e¤itimle
desteklendi¤i takdirde çok yararl› olacakt›r. Ayr›ca, çal›flanlar›n kurum içindeki kariyerlerinin
ne yönde ilerledi¤ini ve çal›flanlar›n örgütün neresinde durduklar›n› görebilmelerini
sa¤layacakt›r.

Örgütlerde performans yönetim sistemlerinin baflar›s› için baz› temel ilkelerin
benimsenmesi gerekir. Bu konudaki i lkeleri flu flekilde özetleyebil ir iz:

• Sistem, iflletmenin hem iç, hem de d›fl çevresi ile ilgili performans durumlar› hakk›nda
bilgi vermelidir.

• Sistem, iflletmenin mevcut durumunda geliflmeyi sa¤layan bir güdü yaratmal›d›r.
Sistem, yöneticilerin davran›fllar›n›, karar almalar›n› yönetim sürecinde amaçlar ve
ifllevler aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmelidir.

• Sistem, yanl›fl anlamaya ya da önemli konular› gözden kaç›rmaya neden olabilecek
kadar fazla ya da az bilgi içermemelidir. Her ikisi de ayn› derecede sak›ncal›d›r.

• Sistemin, sa¤lad›¤› bilgi kullanacaklar taraf›ndan kolayca anlafl›labilir ve kabul edilebilir
olmal›d›r. Ayn› koflul, ölçülenler için de geçerlidir. Bunun için tüm ilgili kesimlerin sistem
tasar›m›na ve uygulamalar›na kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r.

• Sistem, ortaya koyaca¤› ters ya da beklenmeyen sonuçlar karfl›s›nda savunma ve karfl›
savlar› çürütebilme gücüne sahip olmal›d›r.

• Sistem, bilgiyi zaman›nda sa¤lamal›, bilginin sunuluflu ile gerekli kararlar›n al›nmas› ve
uygulanmas› aras›nda yeterli zaman› vakit geçirmeden verebilmelidir. Bunun için ölçüm
sistemleri, düzenli ve sürekli bir yap›ya kavuflturulmal›d›r.

• Sistem, performanslardaki de¤iflmeleri gerçekçi olarak belirleyecek bir yap›da olmal›d›r.
Seçilen göstergeler gerçekten ölçülmek istenen performans alanlar›na uygun olmal›d›r.
Göstergelerin ço¤u, verimlilik göstergeleri gibi k›smi ölçümlere olanak verirler.

• Ölçümlerde çok fazla kesinlik aranmas› sistemi zorlayabilir. Ortalama de¤erlerle çal›flmak
da kimi zaman önemli geliflmelerin gözden kaçmas›na neden olabilir. Ölçümlerde bu
iki uç aras›nda uygun bir yer seçilmesi gerekir.
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• Ölçüm sistemleri iç ve d›fl koflullardaki de¤iflmelere duyarl›, esnek ve dinamik bir yap›
tafl›mal›d›r. Yar›nlar›n sorununun, dünün yöntemleri ile çözümlenemeyece¤i bilinmeli,
sistem sürekli denetlenmelidir.

• Bir performans ölçüm sisteminde önemli bir koflul da tan›m birli¤idir. Sistemin iletti¤i
bilgiler iç ve d›fl çevrede ayn› biçimde alg›lanmal› ve yorumlanmal›d›r.

• Sistemin maliyet etkinli¤i sa¤lanmal›d›r. Bunun için sistem oldu¤unca basit tutulmal›,
ölçüm, kay›t ve analizlerde iflletmenin mevcut olanaklar›ndan mümkün oldu¤unca
yararlan›lmal›d›r.

• Bir ölçüm sisteminde "analiz biriminin" tan›m› çok önemlidir. Ölçümü yap›lacak birimin
s›n›rlar› belirlenmifl olmal›d›r. Ölçümlerde uygun tekniklerin ve ölçütlerin seçilebilmesi
bu koflul alt›nda mümkün olabilir.

• Performans›n tüm yönleri ile ölçümü olanaks›zd›r ve de¤erlendirmelerde öznel yarg›lar
her zaman söz konusu olabilir.

• ‹yi bir ölçüm sistemine ulaflman›n yolu deneme ve yan›lmadan geçer. Ka¤›t üstünde
mükemmeli yakalamak mümkün de¤ildir. Bunun için önce basit sistemlerle bafllamal›,
uygulama sonuçlar›na göre sistemlerin gelifltir i lmesine çal›fl› lmal›d›r.

Performans yönetim süreci, performans›n planlanmas›, performans›n yönetilmesi,
performans›n de¤erlendirilmesi  ve performans›n gelifltirilmesi  aflamalar›ndan oluflur.
fiimdi bu aflamalara biraz daha ayr›nt›l› bakal›m:

1. Görev Sorumluluklar›n›n Gözden Geçirilmesi: Örgütte çal›flanlar›n, sorumluluklar›n›
ve yönetimin kendilerinden beklentilerini anlayabilmeleri için yönetimin, her bir iflin
içeri¤ini çal›flanlara anlatmas› gerekir. Ayr›ca çal›flanlar›n görevlerini etkili bir flekilde
yerine getirebilmeleri için sadece iflin gerektirdi¤i uygun yeteneklere ve baflar› için
yüksek motivasyona sahip olmak yeterli de¤ildir. Bu iki ön koflulun yan›nda çal›flanlar,
kendilerine verilen görevin içeri¤ini de çok iyi anlamal›d›r.

2. Hedeflerin belirlenmesi için bireysel performans planlar›n›n yap›lmas›: Performans
beklentilerinin bireyler için tan›mlanmas›, örgütsel hedeflerin baflar›lmas›nda ve
örgütün misyonunun ve de¤erinin anlafl›lmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r.
Çal›flanlar, performans planlama sürecinin flekillenmesine yard›m ettiklerinde örgütün
k›sa ve uzun dönemli hedeflerini ve bu hedeflerin baflar›lmas› için gerekli performans
seviyesini daha iyi anlamaktad›r.

3. De¤erlendirme: Bireysel performans plan›nda belirlenen hedefler hakk›nda çal›flanlara
geri bildirim sa¤lamak amac›yla de¤erlendirme yap›l›r. De¤erlendirmenin amac›,
çal›flanlar›n baflar›lar›n› takdir ederek motivasyonlar›n› sürdürmektir.
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4. Çal›flanlara dan›flmanl›k yap›lmas› ve geri bildirim verilmesi: Çal›flanlar›n performanslar›,
yap›c› geri bildirimler arac›l›¤›yla artmaktad›r. ‹fl doyumu ile ilgili yap›lm›fl olan bir
araflt›rma, bir çok çal›flan›n formal bir temelde yap›lan de¤erlendirmeye tabi tutulmak
istemediklerini, s›k s›k verilen informal geri bildirimler istediklerini göstermifltir.

5. Çal›flan›n öz de¤erlendirmesi: Örgütlerde performans de¤erlendirme süreci, çal›flan›n
geliflimini yönlendiren bilgi toplamaya odaklanmaktad›r. Ayn› zamanda çal›flanlar›n
ifle devam edip etmeyece¤ine karar vermek için özetleyici ölçümleri kullanmak yerine,
öz de¤erlendirmeyi ve sürekli geliflimi de içine alan  iflbirli¤ine dayal› bir süreçtir.

6. Ola¤an performans de¤erlendirme: Örgütlerde çal›flanlar›n performanslar› bir süre
geçtikten sonra de¤erlendirilir. Performans de¤erlendirme, çal›flanlar›n görevlerini
hangi düzeyde yerine getirdiklerinin belirlendi¤i bir süreçtir.

7. Performans de¤erlendirme toplant›lar›: Bu toplant›lar›nda, yöneticiler çal›flanlarla
yetenekleri ve geliflim alanlar› hakk›nda tart›fl›l›rlar. Bu tart›flma ortam›nda bazen görüfl
ayk›r›l›klar› olabilir. Görüfl ayk›r›l›klar›nda hemen yöneticiler hem de çal›flanlar iddialar›n›
kan›tlayacak deliller öne sürmelidir.

8. Bireysel geliflim plan›: Bu planlarda baflar›l› olabilmek için; baflar›n›n anlam›n› hem
çal›flan hem de yönetici aç›s›ndan tan›mlamak gerekir. Di¤erlerinin beklentilerini
karfl›lamak için bu beklentilerin neler oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Mesleki aç›dan geliflmek
için yap›c› geri bildirimlere göre hareket edilmelidir.

9. Performans geliflim plan›: Bu planlar arac›l›¤›yla, çal›flanlar›n iflle ilgili becerilerinin,
bilgilerinin ve deneyimlerinin gelifltirilmesi amaçlan›r. Plan, örgütün ve çal›flanlar›n
akl›ndaki ihtiyaçlar› göz önünde bulundurarak, yönetici ve çal›flanlarla birlikte
haz›rlanmal›d›r.

Performans yönetiminin en önemli aflamas› performans ölçümüdür. fiimdi de performans
ölçümünde kullan›lan teknikleri özetleyelim:

• S›ralama: S›ralama, ölçmenin en basitlerindendir. Sürecin ya da ürünün özelliklerine
bak›larak en iyiden en düflü¤e do¤ru s›ralama yap›l›r. Genellikle bu durum yetkili bir
kiflinin -de¤erlendiricinin- yaln›zca bir özellik baz›nda süreci ya da ürünü
de¤erlendirmesinde do¤ru say›l›r. Baflar›l› bir s›ralama normal olarak aç›k bir flekilde
tan›mlanm›fl yaln›zca bir özellik üzerine kurulmal›d›r. E¤er mümkünse s›ralama ayn›
ya da di¤er tecrübeli gözlemciler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

• Derecelendirme: Derecelendirme ölçeklerinin en çok kullan›lan formlar›ndan birisi
de¤er aral›klar› kullan›larak yap›lan, derecelendirme arac› denilen formdur. Gözlemci,
ürün veya sürecin gözlenen davran›fl veya özelli¤ine göre, form üzerindeki aral›¤›n ilgili
ölçüsüne iflaretleme yapar.
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• Kontrol Listeleri: Kiflinin süreçteki davran›fllar› kaydetmede kontrol listelerinin hayli
önemi vard›r. Kontrol listeleri istenen ya da istenmeyen ve kifli performans›n›n bir
parças› olan bir dizi davran›fl› listeler. Kontrol listelerindeki davran›fllar genellikle olaylar›n
olmas›n› istedi¤imiz veya bekledi¤imiz flekliyle dizilirler.

• Ürün Ölçekleri: Bir ürün ölçe¤i, de¤iflik kalitelerde haz›rlanm›fl ürünlerden dikkatlice
seçilmifl bir seridir. Ölçek üzerindeki her bir ürün bir puan ya da harfle gösterilir.
Genellikle bir ölçek befl ya da daha fazla üründen meydana gelmifltir ve bunlar bir
kalite çizgisi boyunca "en üstünden-en afla¤›ya" do¤ru s›raland›r›lmal›d›r. Ürün ölçe¤inin
uygulanmas› son derece kolayd›r. Her kifli ürün ölçe¤indeki ürünü, gerçek ölçüsüne
göre haz›rlar. Daha sonra yap›lan ürün, ürün ölçe¤indeki ürünlerle karfl›laflt›r›l›r. Kiflinin
ürününe ölçekteki ürünlerden en çok benzeyen ürünün puan› ya da harfi verilerek
ölçme ifllemi bitirilir.

• Puan Sistemi: Hedef, kiflinin iki boyutlu bir plan üzerine üç boyutlu bir resim çizmesi
olabilir. De¤erlendiriciler, çizimden önce resimde bulunmas› gereken özellikleri belirlerler.
Her bir özelli¤e de bir puan verilir. ‹stenen özelliklerle, kiflinin resminde bulunan
özellikler karfl›laflt›r›larak çizimdeki baflar› puan baz›nda ortaya ç›kar›l›r.

• Anekdot Kay›tlar›: Anekdot kay›tlar›, burada anlat›lan alt› tekni¤in en informal olan›d›r.
Denetleyici, süreç içindeki kiflinin hareketlerini yazmaktan daha fazla bir fley yapmaz.
As›l çaba, süreç için gerçek bir rapor yazmak için gösterilir. Bir tek anekdot kayd› pek
bir fley ifade etmeyebilir ama bir dizi anekdot kayd› kiflinin süreçteki çal›flmalar› hakk›nda
pek çok bilgi verir.

Belediyelerde performans yönetimi, kuruluflun uzun dönemli (üç veya befl y›ll›k) amaçlar›
ve y›ll›k programlar›n›n stratejik planlama yöntemi kullan›larak belirlenmesi ile bafllar.
Uzun dönemli amaçlar belirlenirken, çevresel etmenler ve iç kaynaklar de¤erlendirilir.
Belediyenin yönetimini etkileyen pek çok iç ve d›fl etmen bulunmaktad›r. Ülkedeki genel
siyaset, merkezi yönetimle iliflkiler, ekonomik durum, belediye hizmetlerinden
yararlananlar›n talep ve beklentileri, farkl› ç›kar gruplar›n›n istekleri d›fl etmenler aras›nda;
kurulufl personeli ve bilgi teknolojileri iç etmenler aras›nda; kurulufllar ile ilgili hukuki
düzenlemeler ise hem iç hem de d›fl etmenler aras›nda gösterilebilir.

Belediyelerin, misyonu, vizyonu, temel de¤erleri, politikalar›, stratejik hedefleri, performans
ölçütleri vb. gibi kurulufl için stratejik önemi olan konularda oluflturduklar› düflünce ve
kararlar, "stratejik plan" denilen raporda toplanmaktad›r. Stratejik plan› ve performans
planlar›n› haz›rlarken kamu kurulufllar›, ilk olarak kuruluflun mevcut durumunu
de¤erlendirmelidirler. Mevcut performans düzeyini belirlemek için, genel bir araflt›rma
yapmak gerekmektedir. Bu amaçla, öncelikle çeflitli veri toplama yöntemleri kullan›larak,
baflta stratejik plan olmak üzere, performans planlar› ve performans kriterlerini oluflturmak
için gerekli bilgiler toplan›r. Plan ve programlar, faaliyet raporlar›, istatistik veriler, iç



220

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Sekizinci Bölüm

kay›tlar, konu ile ilgili literatür, bas›n, örgütün mali bilgileri, personelin, uzmanlar›n ve
hizmetten yararlananlar›n görüflleri bafll›ca kullan›labilecek veri kaynaklar›d›r. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, veri toplamak için harcanan maliyetin (formlar, zaman
vs.), toplanan bilgiden elde edilecek fayday› karfl›lamas›d›r. Bunun için de fayda-maliyet
analizi gibi teknikler kullan›labilir.

Belediyeler, hizmet kullan›c›lar›n›, tercih hakk› bulunan müflteriler olarak görebilmeli ve
dolay›s›yla bu müflterilerin istek ve ihtiyaçlar›na uygun hizmetler için üstün ve zay›f
yönlerini belirlemelidir. Yine kurulufllar›n, stratejik planlama içinde temel hedefleri ve
standartlar›n› da ortaya koymalar› gerekmektedir.

Son olarak, stratejik plana dayal› olarak performans planlar›n›n yap›lmas› da gerekmektedir.
Performans planlar›, stratejik plana uygun olarak haz›rlanan, kurulufltaki her birimi ve her
çal›flan› kapsayan uygulamaya yönelik planlard›r.

Çal›flanlar›n da performans yönetim sürecine dahil edilmesi, hedeflerin kabul edilebilirlik
ve uygulanabilirlik düzeyini art›racakt›r.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM

8.1. AVRUPA B‹RL‹⁄‹ VE YEREL YÖNET‹MLER

Girifl

Bu bölümde Avrupa Birli¤i'nin oluflumu, yap›s› ve Türkiye ile AB iliflkilerinin geliflim
sürecine de¤inilerek bafllanacakt›r. Ard›ndan AB üyesi ülkelerde yerel yönetimler ve
Türkiye'nin üyelik sürecinin yerel yönetim anlay›fl›na muhtemel etkileri üzerinde durulacakt›r.

Neredeyse dünyan›n tamam›n› etkileyen ‹kinci Dünya Savafl› bir daha benzer felaketlerle
karfl›lafl›lmamas›n› amaçlayan bir dizi aray›fl›n belirmesine yol açm›flt›r. Bu dönemde
evrensel düzeyde bar›fl› ve istikrar› sa¤layacak aray›fllara giriflilmifl ve bu amaçla hareket
edecek kurumsal mekanizmalar oluflturulmufltur. Nitekim 26 Haziran 1945'te imzalanan
Birleflmifl Milletler Anlaflmas› ile bu çabalar bir anlamda ilk sonucuna ulaflm›fl olmaktad›r.
Anlaflma ile oluflturulan Birleflmifl Milletler Teflkilat›, ulus devletlerin oluflturdu¤u bir
sistem düflüncesinden yola ç›km›flt›r.

Söz konusu sürecin, ayn› zamanda, dünya çap›nda hem siyasal hem de ekonomik istikrar›
sa¤layacak, devletlerin üzerinde bir yetki ve etkinlik alan›na sahip uluslararas› ve ulusüstü
oluflumlar› da do¤urdu¤undan bir önceki bölümde bahsetmifltik. Birbirleriyle k›yas›ya
savaflan Avrupa devletleri, savafl›n sona ermesinden henüz birkaç y›l sonra ekonomilerinde
meydana gelen tahribat› onarmak için belirli bir iflbirli¤i program› yaratmak üzere harekete
geçerler. Ancak temelde ekonomik kayg›lardan hareket eden bu giriflimlerin baflar›l›
olabilmesi, Avrupal› ülkeler aras›nda çeflitli alanlarda iflbirli¤i ile dayan›flma duygular›n›n
art›r›lmas›n› gerektirir. Böylece ekonomik iflbirli¤i aray›fllar›, çeflitli sosyal hedeflerle
güçlendirilmifltir. Örne¤in daha en bafltan itibaren bölgeleraras› eflitsizlikleri ortadan
kald›rmak ve tüm ekonomilerin uyum ve denge içinde geliflmesini sa¤lamak gibi bir
hedef belirlenir; bunun sonucunda belirli alanlarda di¤erlerine göre daha dezavantajl›
durumda bulunan üye devletler yap›sal fonlar arac›l›¤›yla desteklenir. Bu durum, ekonomik
aç›dan zay›f devletlere güçlü olanlar karfl›s›nda göreli bir f›rsat eflitli¤i sa¤lar ve Avrupa'n›n
görece dengeli flekilde ve "bir bütün olarak" kalk›nmas› düflüncesini destekler.

Bugünkü Avrupa Birli¤i'nin temellerini oluflturan Roma Anlaflmas›'n›n "Girifl" bölümünde
belirtildi¤i gibi bu çabalar›n nihaî hedefi, "kaynaklar›n bir araya getirilmesi yoluyla bar›fl
ve özgürlü¤ü korumak ve güçlendirmektir" (Koray, 2002: 223) Bu anlamda Anlaflma'y›
oluflturan temel saikin, her birinin farkl› ticarî ve iktisadî beklentisi olan (pazar, hammadde,
sanayi ürünü ihracat›, tar›msal ithalat vb.) bir grup devletin ihtiyaçlar›na karfl›l›kl› olarak
yan›t bulmas› oldu¤u söylenebilir. Ancak burada ekonomik geliflme olarak ortaya ç›kan
ilkine göre bafllarda daha az belirgin kalan ikincil amaç, ulus-devletlerin dönüflümü yoluyla
sa¤lanacak  bütünleflmedir (Canbolat, 1994, 81). Bu bak›mdan Roma Anlaflmas›'n›n
ulusüstü bir örgütlenme modeli arac›l›¤›yla ulus-devletin ötesine geçmek için "bilinçli ve
baflar›l› bir giriflim" oldu¤u söylenebilir.
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Siyasal bütünleflme, belki, en bafltan beri Topluluk projesini tasavvur edenlerin zihinlerinde
bulunan ve nihaî hedef olarak görülen bir aflamad›r. Ancak bu fikrin siyasal pratikler
aç›s›ndan gerçek anlamda uygulanabilir olmas›n› sa¤layan etmenin ekonomik iflbirli¤indeki
baflar› oldu¤u aç›kt›r. Nitekim "ortak pazar" anlay›fl›n›n yaratt›¤› "ekonomik sinerji" AB
ekonomisinin her bir üye devletin Birlik üyeli¤i olmadan gerçekleflebilecek muhtemel
büyüme ölçe¤inin çok ötesine geçmesini sa¤lam›flt›r.

1. Avrupa Birli¤i'nin Do¤uflu

Avrupa'da yaflanan savafl, en büyük etkisini K›ta'n›n en büyük iki ülkesi Almanya ve
Fransa üzerinde hissettirmifltir. Savafl sonunda bu iki s›n›r komflusunun ekonomileri
çökme noktas›na gelmifl; ancak, bundan daha önemlisi Avrupa'n›n bütünüyle, savafl
bölgelerine uzak olmas› ve ekonomisinin büyüklü¤ü nedeniyle savafltan daha az zararl›
ç›kan, üstelik "galip" olman›n avantaj›yla bir dizi anlaflmay› "mihver devletleri"ne dayatan
ABD'nin hegemonyas›na girme ihtimali belirmifltir. Bunun karfl›s›nda Sovyetler Birli¤i
örne¤inde güçlü bir siyasal örne¤e kavuflan komünizmin kapitalist Avrupa'n›n gelece¤i
için "tehdit" durumuna gelmesi, Avrupa ülkelerini bir ç›kmaz›n içine itmifltir. Buradan
ç›k›fl için özellikle Almanya ve Fransa aras›nda ekonomik temelli iflbirli¤i aray›fllar› savafl›n
bitiminden hemen sonra boy göstermifltir. AB'nin öncülü¤ünü de yapan bu sürecin ilk
halkas›, 1951 tarihli "Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u (AKÇT) Anlaflmas›"d›r.

‹flbirli¤i aç›s›ndan kömür ve çeli¤in esas al›nmas›, bu maddeler Anlaflma'n›n baflat ülkeleri
Almanya ve Fransa'n›n en çok ihtiyaç duydu¤u fleyi, h›zl› sanayileflmeyi sa¤layaca¤› için
anlaml›d›r. Üstelik bu iki ülke, sektörde birbirlerinin en büyük rakibi durumundad›rlar.
Dolay›s›yla bir iflbirli¤ine gidilmesi her iki devletin ekonomik kazan›m elde etmesi için
yarar tafl›maktad›r. Anlaflma'n›n imzalanmas›, demir-çelik üretiminin yüksek bir otoriteye
ba¤l› olarak yap›lmas›n› sa¤lar ve bu iflbirli¤inin ileride askerî ve siyasal uzant›lar›
olabilece¤ini savunan 1950 tarihli Schuman Plan›'n›n yaflam bulmas› anlam›na gelir
(Dedeo¤lu, 1975: 73).

Öte yandan Roma Anlaflmas› ile oluflturulan AKÇT'nin as›l önemi, uluslararas› de¤il,
"ulusüstü" bir kurum oluflumun nüvelerini atan bir yap› olmas›ndan kaynaklan›r. AKÇT,
üye ülkelerin ekonomilerinin gelifltirilmesinden istihdam yarat›lmas›na, s›nai üretim için
önem arz eden kömür ve çelik da¤›t›m›n adilane yap›lmas›ndan üye devletlerin yurttafllar›n›n
yaflam standartlar›n›n yükseltilmesine yönelik genifl kapsaml› bir dizi görevi üzerine
alm›fl; bunlar› yerine getirebilmek için de Topluluk üyesi devletlerin ekonomilerine müdahil
olmay› da içeren genifl yetkilerle donat›lm›flt›r.

Bir anlamda, bu anlaflma arac›l›¤›yla Avrupal› ulus-devletler ilk kez, ortak ç›karlar› u¤runa
ulusal ekonomileri üzerindeki tam denetim yetkisinden vazgeçmifl ve henüz bir miktar
da olsa "egemenliklerinin afl›n›m›"n› kabullenmifl olmaktad›rlar. ‹lerleyen süreçte iflbirli¤i
alanlar›n›n artmas›na koflut olarak bu "afl›n›m" h›z kazanacak ve en sonunda, afla¤›da
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daha detayl› de¤inece¤imiz gibi, egemenlik kuram› aç›s›ndan çok farkl› bir noktaya
gelindi¤i görülecektir. Örne¤in 1985 y›l›nda önce Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg aras›nda imzalanan ve 1990'da di¤er devletlerin tümünün kat›ld›¤› genel
bir norm hâlini alan Schengen Anlaflmas›, gümrük birli¤ine iliflkin düzenlemelerin metalar
için getirdi¤i kurala, yurttafl boyutunu eklemifl ve bireyler aç›s›ndan üye ülkelerin aras›ndaki
s›n›rlar› fiilen kald›rm›flt›r.

Topluluk'un kazand›¤› baflar›, kapsam›n›n geniflletilmesine yönelik aray›fllar› da do¤urmufl
ve çok geçmeden, 1957 y›l›nda, imzalanan Roma Anlaflmas› ile Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u (AET) kurulmufltur. AET, Kömür ve Çelik Toplulu¤u'na göre çok daha genifl
bir perspektife sahiptir. AET, bafllang›çta üye ülkeler aras›nda mal, sermaye ve emek
ak›fl›n›n serbestçe sa¤land›¤›, gümrük birli¤i ve ortak pazar› içeren ekonomik kayg›lar›n
belirleyici oldu¤u bir çerçeve sunar. Ancak Topluluk içinde ortak hareket eden ülkelerin
ekonomik aç›dan kazand›¤› baflar›, ilerleyen süreçte iflbirli¤i alan›n›n geniflletilmesini de
beraberinde getirmifltir. Nitekim iflbirli¤inin s›n›rlar›n›n genifllemesiyle, Topluluk, fiilen
hukuk kurallar› üretmeye ve oluflturulan normlar da AET'nin genel kurulufl mant›¤›na
uygun flekilde üye ülkeler için ba¤lay›c›l›k tafl›maya bafllam›flt›r. Bu geliflmeler, topluluk
hukuku ile üye ülkelerin iç hukuklar› aras›nda muhtemel çat›flma noktalar› oluflturmufltur.

Burada üyelerin hukuku ile Topluluk hukukunu uyumlaflt›rmadan çok "bütünleflme"yi
sa¤layacak kurallara a¤›rl›k verildi¤i dikkat çeker. Nitekim üye devletler aç›s›ndan Topluluk
hukukunun uygulanmas› bir zorunluluk arz eder ve ulusal hukukla Topluluk hukuku
çat›flt›¤›nda ikincisi uygulan›r. Üye devlet, böyle bir durumda kendi ulusal hukukunu
dikkate almamak ve Topluluk düzeninin içerdi¤i normun gere¤ini yerine getirmek
durumundad›r (Oder, 2000: 177). Bu flekilde devlet, sadece di¤er üyelerle iliflkisinde
de¤il, kendi iç yap›s›nda da Topluluk amaçlar› do¤rultusunda belirlenen ortak hukuk
sistemiyle ba¤l› hâle gelmifltir.  Yani Birlik, kendi standartlar›n› koruma aç›s›ndan, üye
devletlerin di¤er devletleri do¤rudan ilgilendirmeyen g›da rejimi gibi iç meselelerine el
atma ve devletleri belirli yükümlülükleri yerine getirmeye zorlama hakk›n› haizdir.

Ayn› süreçte, Topluluk üyelerinin farkl› politikalar› aras›ndaki eflgüdüm alanlar›n› geniflletici
önlemler al›nm›fl; örne¤in ekonomik sistemin gelifligüzel parasal dalgalanmalardan
etkilenmesini önlemek üzere "Avrupa Para Sistemi" oluflturulmufltur. Sistem, üye ülkelerin
para ve maliye politikalar›n›n iflbirli¤i içinde yürütülmesini hedefledi¤i gibi ortak para
birimi oluflturulmas›na yönelik ilk ad›mlar›n at›lmas›na da zemin haz›rlam›flt›r. Böylelikle
ulusal politikalar giderek eflgüdümlü hale getirilmifl ve "yap›sal uyumlaflt›rma"ya yönelik
genifl kapsaml› projeler uygulanm›flt›r. Bunun ilk sonucu, Avrupa ülkeleri aras›ndaki ortak
hareketin art›k salt ekonomik de¤il, çok yönlü bir perspektifi yans›tt›¤›n› vurgulamak
üzere Toplulu¤un ad›ndan "Ekonomik" lafz›n›n ç›kar›lmas› olmufltur. Böylelikle AET'nin
yerini "Avrupa Toplulu¤u" alacak ve bafltan beri dile getirilen "tek pazar" fikri "tek Avrupa"
fleklinde daha güçlü ifadesini bulacakt›r.
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AKÇT'nin kurucu üyeleri, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, ‹talya ve Lüksemburg'dur.
Daha sonra AET ad›n› alan yap›ya 1973 y›l›nda ‹ngiltere, ‹rlanda ve Danimarka, 1981'de
Yunanistan, 1986'da Portekiz ve ‹spanya, 1995'de Finlandiya, ‹sveç ve Avusturya
kat›lm›fllard›r. En genifl kat›l›m ise 2005 y›l› May›s ay›nda gerçekleflmifl, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Macaristan, Polonya, H›rvatistan, K›br›s Rum Kesimi, Malta, Slovenya, Letonya,
Litvanya ve Estonya bu tarihte -son ad›yla- AB üyesi olmufllard›r. Romanya ve Bulgaristan'›n
üyeli¤i ise 2007 y›l› içinde gerçekleflmifltir.

Avrupa Birli¤i-Türkiye ‹liflkileri

Bilindi¤i üzere son dönemde, Türkiye'de siyasal tart›flmalar›n oda¤›nda Avrupa Birli¤ine
üyelik meselesi vard›. Asl›nda Türkiye için bu sürecin yeni bafllamad›¤› herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Adalet ve Kalk›nma Partisinin (AK Parti) giriflimleriyle, 1987 y›l›nda Özal
hükümeti taraf›ndan o zamanki ad›yla Avrupa Ekonomik Toplulu¤una tam üye olmak için
at›lan ad›mlar büyük bir kararl›l›kla sürdürülmektedir. Dahas› Türkiye'nin "tek bir Avrupa"n›n
parças› olmak için att›¤› ad›mlar, AB'nin temellerini oluflturan Avrupa Kömür ve Çelik
Birli¤i y›llar›na dek gitmektedir. Zaten  bugün yürütülen üyelik müzakerelerinin arkas›nda
mezkûr Birlikle imzalanan 1 Aral›k 1964 yürürlük tarihli Ankara Anlaflmas› vard›r.

Gerçekten de  Türkiye, Avrupa Ekonomik Toplulu¤una (AET) kuruluflundan hemen sonra
tam üye olmak iste¤i ile Temmuz 1959'da baflvuruda bulunmufltur. Türkiye'nin tam
üyelik talebi AET taraf›ndan kalk›nma düzeyinin tam üyeli¤in gereklerini yerine getirmeye
yeterli olmad›¤› gerekçesiyle geri çevrilmifltir. Ancak AET Türkiye'ye tam üyelik koflullar›
gerçekleflinceye kadar geçerli olacak bir ortakl›k anlaflmas› imzalanmas›n› önermifltir.

Bu ba¤lamda Türkiye'nin AET'ye tam üye s›fat›yla kat›labilmesi yolunu açan "Ankara
Anlaflmas›" 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanm›fl ve 1 Aral›k 1964"de yürürlü¤e
girmifltir.

Nihai hedefi Türkiye'nin Toplulu¤a tam üyeli¤i olan "Ankara Anlaflmas›", Türkiye-AB
iliflkilerini mallar›n serbest dolafl›m› ile s›n›rlamamakta bunun yan› s›ra iflgücü, hizmetler
ve sermayenin serbest dolafl›m›n› sa¤lamay›, dolay›s›yla Türkiye'nin Avrupa Tek Pazar›na
entegrasyonunu hedeflemektedir. Anlaflmada, "haz›rl›k dönemi", "geçifl dönemi" ve "son
dönem" olmak üzere üç devre öngörülmüfltür. Geçifl döneminin sonunda ise Gümrük
Birli¤i'nin tamamlanmas› planlanm›flt›r.

Anlaflmada öngörülen "haz›rl›k dönemi"nin sona ermesiyle birlikte, 13 Kas›m 1970
tarihinde imzalanan ve 1973 y›l›nda yürürlü¤e giren "Katma Protokol" ile geçifl döneminin
hükümleri ve taraflar›n üstlenece¤i yükümlülükler belirlenmifltir. "Katma Protokol"ün
yürürlü¤e girmesi ile bafllayan ve karfl›l›kl› ve dengeli yükümlülükler esas›na dayanan
"geçifl dönemi", Türkiye ile AB aras›nda Gümrük Birli¤i'ni kademeli olarak yerlefltirmeyi
hedeflemifltir.
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Ancak o tarihten bu yana köprünün alt›ndan çok sular›n akt›¤› da gerçektir. Ekonomik
güdülerden yola ç›kan Avrupal› ülkeler, AB projesinde ortak bir siyasal ve kültürel
yap›lanma oluflturabileceklerinin ay›rd›na vard›lar. Kuflkusuz bunda Birlik üyesi ülkelerin
karfl›l›kl› iliflkilerinden do¤an iç geliflim süreci kadar dünyadaki konjonktürün de etkisi
bulunmaktad›r. Ayn› flekilde, bu durum üzerinde So¤uk Savafl›n sona ermesinin de
önemli bir etkisinin bulundu¤u söylenebilir. Bu ba¤lamda Ahmet Davuto¤lu'nun tespitiyle,
So¤uk Savafl›n sona ermesinin belki de en çarp›c› sonuçlar›ndan birisi Avrupa k›tas›n›n
bütün boyutlar› ile tarih sahnesine geri dönüflüdür (Davuto¤lu, 2001: 201). Ancak
Avrupa'n›n II. Dünya Savafl› deneyiminden ç›kan dersle demokrasi, özgürlük ve insan
haklar›n› temeline yerlefltiren bir de¤erler skalas› oluflturdu¤u ve hukuksal ilkelerini bu
de¤erler ekseninde oluflturdu¤u dikkat çekiyor.

AB'yi iflbirli¤i ve ortakl›k alanlar›n› geniflletmeye ve bunun yan›nda daha fazla ülkeyi içine
almaya iten temel güdü, projenin özellikle ekonomik aç›dan oldukça baflar›l› bir performans
sergilemesi. AB'nin as›l önemli baflar›s› ise iktisadî sahada yaflanm›flt›r. Birli¤in yaratt›¤›
katma de¤erin devletlerin tek tek sahip olduklar› iktisadî büyüklü¤ün basit toplam›ndan
çok daha büyük oldu¤u aç›kt›r. Birli¤in iktisadî potansiyeli a¤›r toplar› bir yana, Portekiz,
‹spanya Yunanistan gibi sonradan Birlik üyesi olan ülkelerin ekonomilerinin tahmin
edilenin üzerinde büyümesinde etkili olmufltur.

Avrupa Birli¤i'nin iktisadî baflar›s›n›n Birli¤e geniflleme ve büyüme perspektifi sunmas›,
Avrupa'da bar›fl›n ve istikrar›n korunmas›na da önemli ölçüde katk›da bulunuyor. Birlik
üyeleri, ABD'nin Irak iflgalinde somut olarak görüldü¤ü gibi özellikle uluslararas› siyasalar
konusunda her zaman bütünleflik bir hareket tarz› gösteremeseler bile Avrupa'daki
geleneksel düflmanl›klar› törpüleyen ve temellerinin at›ld›¤› y›llardan bu yana Eski K›ta'da
bar›fl ortam› yaratan AB'nin siyasal aç›dan baflar›l› bir görüntü çizdi¤i söylenebilir. Do¤u
Blo¤u'nun çözülmesinden sonra Do¤u Avrupa ve Balt›k ülkelerinin demokrasiye ve
piyasa ekonomisine geçifllerinin gayet h›zl› bir seyir izlemesi Birlik üyelerinin kendilerine
bu yönde verdi¤i destekle do¤rudan ba¤lant›l›.

Bu ülkelerin uzun süren totaliter yönetimlerin ard›ndan geçmiflleriyle hesaplaflmaktan
da kaç›nmayarak k›sa bir zaman dilimde demokrasiye geçmeleri ve AB üyeli¤inin ön
koflulu durumunda bulunan Kopenhag Kriterlerine uyum sa¤layabilmeleri üyeliklerini
kolay k›ld› (Aktar, 2003: 26). Bu ülkelerin örne¤in kendileri ile ayn› tarihlerde ba¤›ms›zl›klar›na
kavuflan Orta Asya ülkeleri ile k›yasland›klar›nda demokrasiye geçifl ve özgürlüklerin
güvence alt›na konular›nda oldukça baflar›l› imtihanlar verdikleri de aç›kt›r.

Bütünleflik bir Avrupa fikrinin mümkün görülmesinde Birlik üyesi ülkelerin ortak bir
kültürel arka planlar›n›n bulunmas› gözden kaç›r›lamayacak bir gerçektir. Bu kültürel arka
planda H›ristiyanl›¤›n önemlilerden biri oldu¤u, ancak Birlik üyesi ülkelerin laik kimliklerinden
ötürü as›l vurgunun anayasal yurttafll›¤a dayal›, daha genel ve evrensel bir anlay›fla
yap›ld›¤› görülüyor. Bu ba¤lamda AB'nin temelinde co¤rafî, kültürel, ›rksal ve dinsel
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ö¤eler aramak yerine bu temeli ortak, laik bir hukuk kültürüne dayand›rmak daha makûl
bir çözüm gibi görünmektedir.

AB Anayasa Tasla¤›n›n "Birlik'in De¤erleri" bafll›kl› 2. maddesi AB'nin "insan onuruna
sayg›, özgürlük, demokrasi, eflitlik, hukuk devleti ve insan haklar›na sayg›" de¤erleri
üzerine kurulu oldu¤unu belirtir. Yine ayn› maddeye göre "[b]u de¤erler, ço¤ulcu,
hoflgörülü, adil, dayan›flmac› ve ayr›m gözetmeyen bir toplumda Üye Devletlerin hepsi
için ortakt›r."   Zaten AB içinde Türkiye'nin Birli¤e üye olmas›ndan yana olanlar›n temel
argümanlar› da bu bak›fl aç›s›ndan kaynaklan›yor. Di¤er üye ülkelerden yukar›da say›lan
tüm unsurlar bak›m›ndan farkl› olan Türkiye'nin üyeli¤e kabulü AB'nin temellerinde
somut ölçütlere dayal› normatif ilkelerden baflka bir fley bulunmad›¤›n› gösterecek. AB
içinde Türkiye'nin üyeli¤ine en s›cak bakan siyasal gruplar›n Sosyalistler ve Yefliller
olmas› bu çerçevede anlam tafl›yor.

Öte yandan Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m süreci, Türk modernleflmesinde yeni ve özgün bir
u¤ra¤a gelindi¤ine iflaret ediyor. Asl›nda AB'ye üyelik süreci, Türk modernleflmesinin
paradokslar›ndan çok da ba¤›ms›z bir çizgi izlememekte. Üç yüz y›ll›k modernleflme
tarihinde toplumsal de¤iflimin yönünün tüzel düzenlemeler arac›l›¤›yla çizilebilece¤i,
baflka bir ifadeyle siyasal reformlar arac›l›¤›yla toplumsal alan›n tüm boyutlar›yla
belirlenebilece¤i düflüncesi hâkim olmufltur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda AB'ye üyelik yolunda
yaflanan geliflmelerin yukar›da Türk modernleflmesinin temel yöntemi olarak gösterdi¤imiz
"toplum mühendisli¤i"nin tekrar karfl›m›za ç›kmas› oldu¤u söylenebil ir.

Türk hukuk sistemine AB normlar›n›n yerlefltirilmesi Türkiye'nin üyeli¤i için kaç›n›lmaz
bir zorunluluk olarak beliriyor. Bu düzenlemelerin pek ço¤unun daha özgürlükçü, insan
haklar› ve hukuk devleti ideallerini yans›tan bir içeri¤e sahip olduklar› aç›kt›r. Ancak yine
modernlefltirici bir otorite taraf›ndan normatif düzenlemeler arac›l›¤›yla "daha iyi bir
toplum" idealinin peflinde koflulmas› bu sahneleri daha önce de gördü¤ümüz hissini
uyand›rmakta. Bu durum ilk bak›flta meselenin olumsuz taraf›n› oluflturuyor.

Ancak ayn› meselenin bir de olumlu taraf› vard›r. Toplumsal yaflam› de¤ifltirme iflini
yasalara havale etme ifli, AB'ye üyelik sürecinde daha farkl› bir ifllev görmektedir. AB
itkisiyle birbiri ard›na Meclisten geçirilen düzenlemelerin daha demokratik ve daha
özgürlükçü bir siyasal ve toplumsal yap›lanma idealinden beslendi¤ini inkar edemeyiz.
Bu ba¤lamda Türkiye'nin 17 Aral›k 2004 günü müzakere tarihi almas›n› sa¤layan
düzenlemelerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kald›r›lmas›ndan Millî Güvenlik Kurulu'nda
asker a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›na; gözalt› sürelerinin k›salt›lmas›ndan idam cezas›n›n savafl
dönemleriyle s›n›rlanmas›na; siyasî parti kapatma zorlaflt›r›l›rken dernek kurma ve kurulu
derneklere üye olma hakk›n›n geniflletilmesine dek uzanan bir dizi demokratik normu
içerdi¤i unutulmamal›d›r.

Bu süreçte yaflama geçirilen di¤er baz› önemli tüzel düzenlemeler, Terörle Mücadele
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Kanunu'nun 8. maddesinin kald›r›lmas›yla düflünce ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi;
Siyasi Partiler Kanunu'nda yap›lan de¤iflikliklerle parti kapatman›n zorlaflt›r›lmas›; dernek
kurma prosedürlerinin azalt›lmas›, az›nl›k vak›flar›n›n mal edinmelerine imkan tan›nmas›d›r.
Ayn› flekilde AB sürecinin çoktand›r tart›fl›lan, ancak hayata geçirilmesi sürekli olarak
ertelenen kamu yönetiminde fleffafl›k ve hesap verebilirlik anlay›fllar›n›n yerleflmesi,
demokrasi ve özgürlü¤e iliflkin de¤er ve ilkelerin yap›sallaflmas› aç›s›ndan önemli bir
zemin teflkil etti¤i gerçektir. Gerçekten de bugüne kadar çeflitli gerekçelerle (ya da daha
do¤ru bir ifadeyle "bahane"lerle) ihmal edilen demokratikleflme ve özgürleflme perspektifi,
özellikle 58 ve 59. hükümetlerin AB üyeli¤ine yönelik çabalar›yla öncelikli bir konum
kazanm›flt›r.

Burada dikkat çeken AB konusunda en kararl› ad›mlar›n AK Parti ve onun baflbakanlar›
Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan at›lmas›d›r.  Kuflkusuz AKP
hükümetlerinin selefi durumunda bulunan DSP-MHP-ANAP koalisyonu Nisan 2001'de
ç›kar›lan "Ulusal Program" ve ayn› y›l›n Ekim ay›nda Anayasa yap›lan 34 de¤ifliklikle AB
üyeli¤inin Türkiye için bir "devlet politikas›" haline geldi¤ini göstermiflti.

3 Kas›m 2002 seçimlerinde tek bafl›na iktidara gelmeye yetecek bir oy oran›na ulaflan
AKP, Aral›k 2002'de Kopenhag'da gerçeklefltirilen Avrupa Devlet ve Hükümet Baflkanlar›
Zirvesi'nde ortaya ç›kan üç adet "Uyum Paketi"nin içerdi¤i siyasî koflullar› yerine getirme
yükümlülü¤ü ile karfl› karfl›ya kald›. AKP, Kopenhag siyasî kriterlerinin içerdi¤i hususlar›
karfl›lamak üzere 2003 ve 2004 y›l›nda bir dizi reform paketini uygulamaya geçirmifltir.
Bu ba¤lamda 2002 y›l›nda Türkiye'den iki y›ll›k bir periyotta istenen koflullar›n tamam›
yerine getirilmifl oldu. Tüm çabalar›n karfl›l›¤› 17 Aral›k 2004 tarihinde AB'nin Türkiye ile
üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanaca¤›n› aç›klamas›yd›.

Türkiye'nin tam üyeli¤i için muhtemelen en az on y›ll›k bir süre geçmesi gerekirken AB
içinde pek çok grubun buna s›cak bakmamas›, hatta Ahmet ‹nsel'in tespitiyle üyelik
konusunda henüz baflvurusu bile olmayan Ukrayna'n›n dahi AB üyeli¤i için Türkiye'den
daha flansl› olmas› (‹nsel, 2004), Birli¤in en az iktisadî ve siyasî yüzü kadar etkili bir
kültürel boyuta sahip oldu¤unun en aç›k iflareti olarak kabul edilebilir. Örne¤in Türkiye'nin
üyeli¤ini savunan ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair'in Türkiye'nin AB'ye üye olmas›n›n
"medeniyetler çat›flmas›"n› yanl›fllayaca¤› tezi bile asl›nda kültürel farkl›l›¤›n alt›n›n
çizilmesine dayan›yor. Türkiye'nin üyeli¤ine karfl› ç›kan Avrupal› sa¤ partilerde ise kültürel
farkl›l›k olgusu alenî ya da z›mnî olarak daha çok iflleniyor. Oysa AB'nin hukuksal bir öze
sahip, aranan kriterleri tafl›yan tüm ülkelerin eflit statüde üye olabilece¤i bir yap›lanma
olarak görülmesi, farkl›l›k ve kültürel çeflitlili¤e dayal› bu tezleri geçersiz k›larken Birlik
üyeleri nezdinde ve adalet ile nesnelli¤i ölçüt alan yaklafl›mlar›n muteber oldu¤unu
gösterecek.

AB'nin Türkiye'ye yönelik çekinceli tavr›n›n, belirtti¤imiz iç dinamiklerin d›fl›nda, Türkiye
ile ilgili daha objektif sorunlara dayal› bir yüzünün bulundu¤u da aç›k. Yukar›da belirtti¤imiz



230

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Sekizinci Bölüm

gibi tüm Do¤u Avrupa ülkeleri demokratikleflme yolunda önemli ad›mlar att›klar› ve k›sa
sürede demokrasiyi yap›sallaflt›rd›klar› halde altm›fl y›la yak›n bir demokrasi mazisi bulunan
Türkiye'de hâlâ pek çok sorunun yafland›¤› inkar edilemeyecek bir gerçektir. Ordunun
siyasal hayat üzerindeki ola¤anüstü etkisi, Bankalar krizinde yafland›¤› gibi yolsuzlu¤un
ve politik yozlaflman›n önemli boyutlara ulaflmas›, Ermeni tehciri gibi tarihsel ve siyasal
sorunlar karfl›s›nda so¤ukkanl› ve analitik bir tart›flma düzlemi oluflturma yerine  milliyetçi
bir tepkisellik sergilenmesi AB cephesinden bak›ld›¤›nda Türkiye için olumsuz puanlar
olarak görülebilir.

Di¤er taraftan hukuksal reformlar, AK Parti iktidar› döneminde ekonominin istikrarl› bir
görünüm kazanmas› ve iktidar›n AB üyeli¤i konusundaki kararl›l›¤› Türkiye'nin AB üyeli¤i
aç›s›ndan iflini kolaylaflt›rmaktad›r. Bunun yan›nda Türkiye'nin üyeli¤e kabulü hâlinde
nüfus aç›s›ndan en büyük ikinci ülke pozisyonuna gelecek olmas›, iflsizlik oran›n›n
yüksekli¤i, kentleflme oran›n›n AB ortalamas›n›n hayli alt›nda kalmas›, Türk ekonomisinin
istikrarl› bir grafik sergileyememesi Birli¤in a¤›r toplar›n›n Türkiye'nin üyeli¤i konusundaki
iktisadî çekinceleri aras›nda yer al›yor.

Bunun karfl›s›nda ise büyüme e¤ilimiyle ve yetmifl milyonluk bir pazar olarak Türkiye'nin
AB için de önemli bir ekonomik potansiyel yaratt›¤› görüflü var. Ancak bundan daha
önemlisi Türkiye'nin Ortado¤u'ya aç›lan kap› olmas› ve Karadeniz havzas›ndaki konumu
hem siyasî hem de iktisadî aç›dan AB aç›s›ndan oldukça önem arz ediyor. Avrupa
hinterland›n›n Türkiye'yi kapsayacak flekilde genifllemesi, AB'yi Ortado¤u ve Hazar
bölgesinin petrol ve do¤algaz tedarikçilerine yaklaflt›raca¤› gibi buradan tafl›nacak enerji
kaynaklar› için güvenli ve istikrarl› bir yol yaratacak (Dervifl vd, 2004: 65). Bu nedenle
AB için Türkiye'nin üyeli¤e kabul edilmesinin stratejik bir tercih olaca¤› rahatl›kla ileri
sürülebilir. Buradan hareketle asl›nda Türkiye'yi AB üyesi olmaya itene benzer saiklerin
Avrupa ülkeleri için de geçerli oldu¤u söylenebilir.

Askerî bak›mdan sahip olunan imkanlar da AB aç›s›ndan Türkiye'nin tam üyeli¤ini cazip
k›laca¤› düflünülen etmenler aras›nda yer al›yor. Avrupa'n›n en büyük kara ordusuna
sahip Türkiye, gerek AB s›n›rlar›n›n korunmas› gerekse dünyan›n dört bir taraf›nda
gerçeklefltirilebilecek insan haklar› ihlallerinin önlenmesi amaçl› "insanî müdahale" vb.
gibi askeri güç kullan›m›n› gerektiren operasyonlar›n hayata geçirilebilmesi bak›m›ndan
önemli bir potansiyele sahiptir.

Özellikle insanî amaçl› operasyonlara askerî güçle fiilen katk›da bulunman›n AB aç›s›ndan
iki önemli getirisi vard›r. Bunlardan ilki uluslararas› siyasetin ABD hegemonyas›nda
flekillenmesini önleyerek So¤uk Savafl sonras›nda "tek süper güç" olarak kalan bu devletin
karfl›s›na alternatif bir güç oda¤› olarak ç›kabilmek; bununla ba¤lant›l› olan di¤er nokta
ise, tüm insanl›¤› ilgilendiren evrensel ölçekli siyasal sorunlar›n çözümünde daha etkin
bir uluslararas› aktör olabilmektir.
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Öte yandan etkili bir siyasal aktör olma aç›s›ndan Türkiye'nin üyeli¤inin AB'ye bir di¤er
katk›s› da AB'nin do¤u s›n›rlar›n›n Ortado¤u'ya dek geniflleyecek olmas›d›r. Ayn› zamanda
muhtemel bir üyelik AB'ye Orta Asya co¤rafyas›na aç›lma ba¤lam›nda önemli bir f›rsat
sa¤layacakt›r. Örne¤in Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›ndan sonra Orta Asya'da Rusya ve
ABD'nin girifltikleri karfl›l›kl› güç mücadelesine ve hegemonya kurma aray›fllar›na AB'nin
büyük ölçüde seyirci kald›¤› aç›kt›r. Keza son dönemde Ortado¤u'da yaflanan Irak'›n
iflgali ya da ABD taraf›ndan Büyük Ortado¤u Projesi'nin uygulanmaya çal›fl›lmas› gibi
geliflmelerde AB, ortak hareket edememenin de etkisiyle, ciddi bir inisiyatif kullanamad›.

Türkiye'nin bölge ülkeleri ile olan tarihsel ve kültürel ba¤lar›, tam üyeli¤in gerçekleflmesiyle
beraber AB'nin bölgede daha etkin bir konum elde etmesinin yolunu açabilecektir. Ancak
söz konusu co¤rafî yak›nlaflman›n temelde ekonomiyle iliflkili baflka bir yarar› daha var.
Türkiye'nin üyeli¤iyle beraber oluflacak bu yeni "komfluluk" iliflkisi vas›tas›yla Birlik,
Ortado¤u, Karadeniz ve Hazar havzalar›ndaki zengin enerji kaynaklar›yla dolayl› vas›talar
ya da "köprüler" arac›l›¤›yla de¤il, do¤rudan iliflki kurabilecektir.

Avrupa Birli¤i'nde Yerel Yönetimler

Bilindi¤i üzere AB farkl› devletlerin kendi iç dinamiklerini de göz önünde bulundurarak
oluflturduklar› bir siyasal birliktir. Bu aç›dan nas›l birlik üyelerinin siyasal rejimleri ya da
hükümet sistemleri tek bir noktada buluflmuyorsa AB'nin de tek bir yerel yönetim yap›s›
yoktur. AB üyeleri aras›nda bölgesel geliflmifllik düzeyleri bak›m›ndan mevcut olan farklar
yerel yönetim anlay›fl›nda yans›m›flt›r. Genel olarak ekonomik aç›dan daha zengin bir
görünüm çizen Danimarka, ‹ngiltere ve Hollanda Kuzey ülkeleri güçlü yerel yönetim
yap›lar›yla dikkat çekerler. Buna karfl›l›k Do¤uda ve Güneyde yer alan ülkelerde yerel
yönetimlerin güç ve etkinlikleri daha zay›ft›r.

Avrupa Birli¤i, yerellik ilkesine büyük önem vermektedir. Bu bak›mdan yerelleflme AB'nin
temel politikalar›ndan birisidir. Buna karfl›l›k Birlik içinde izlenen tek bir veya yekpare bir
yerel yönetim politikas› yoktur. Bahsetti¤imiz üzere her bir ülkenin farkl› yerel yönetim
sistem ve gelene¤ine sahip olmas› halihaz›rda bu yönde izledikleri politikalar›
farkl›laflt›rmaktad›r. Ancak tüm üye ülkelerin müktesebatlar›n birbirlerine yaklaflt›r›lmas›
çal›flmalar› kapsam›nda Avrupa Birli¤i de yerel yönetim politikalar›n›n yekpare bir biçime
kavuflturulmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir. Bu bak›mdan tespit edilen ortak ilkeler
tüm üye ülkelere flamil olacak flekilde kurgulanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu süreçte öne
ç›kan yerellik ilkesine daha detayl› bakmak gerekir.

Yerellik (Yerindenlik-Subsidiarite) ‹lkesi

Hizmetlerde yerelli¤in sa¤lanmas›, Avrupa Birli¤i içinde h›zla yükselen bir olgudur. Kat›
bir merkeziyetçi örgütlenme tarz›ndan, halk›n kat›l›m›na aç›k, esnekli¤i ve kat›l›m› esas
alan demokratik anlay›fla geçifl Avrupa'da adem-i merkeziyetçi yönetim anlay›fl›n›
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güçlendirmifltir. Subsidiarite olarak da an›lan yerellik ilkesine Avrupa Birli¤i d›fl›nda Avrupa
Konseyi de büyük önem vermektedir. Bu bak›mdan yerellik ilkesinin 1985 y›l›na kadar
götürülebilece¤i söylenebilir. ‹lkenin ilk kez zikredildi¤i Avrupa co¤rafyas›nda bulunan
ve demokrasiyle yönetilen ülkelerin üyelerini teflkil etti¤i Avrupa Konseyi taraf›ndan
haz›rlanan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›" 15.10.1985 tarihinde imzaya aç›lm›flt›r.
Türkiye anlaflmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymufl, anlaflma 9.12.1992 tarihinde
onaylanm›flt›r. Yürürlük tarihi ise 1.4.1993 olarak belirlenmifltir.

Yerellik ilkesi, kamusal hizmetlerin halka en yak›n yönetim birimlerince yerine getirilmesi
anlam›na gelir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›'n›n 4. maddesine göre özerk yerel
yönetimin kapsam› flu flekildedir:

"1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumluluklar› anayasa ya da kanun ile belirlenecektir.
Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun olarak belirli amaçlar
için yetki ve sorumluluklar veri lmesine engel teflkil  etmeyecektir.

2- Yerel Yönetimler, kanun taraf›ndan belirlenen s›n›rlar içerisinde, yetki alanlar›n›n
d›fl›nda b›rak›lm›fl olmayan veya baflka herhangi bir makam›n görevlendirilmemifl
oldu¤u tüm konularda faaliyette bulunmak aç›s›ndan tam takdir hakk›na sahip
olacaklard›r.

3- Kamu sorumluluklar› genellikle ve tercihan vatandafla en yak›n olan makamlar taraf›ndan
kullan›lacakt›r. Sorumlulu¤un bir baflka makama verilmesinde, görevin kapsam ve
niteli¤i ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri gözönünde bulundurulmal›d›r.

4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhas›rd›r. Kanunda öngörülen
durumlar›n d›fl›nda, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar taraf›ndan
zay›flat›lamaz veya s›n›rland›r›lamaz.

5- Yerel makamlar›n merkezi veya bölgesel bir makam taraf›ndan yetkilendirildi¤i
durumlarda, bu yetkilerin yerel koflullarla uyumlu olarak kullan›labilmesinde yerel
makamlara olanaklar ölçüsünde takdir hakk› tan›nacakt›r.

6- Yerel makamlar› do¤rudan ilgilendiren tüm konulara iliflkin planlama ve karar alma
süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zaman›nda ve uygun biçimde
dan›fl›lacakt›r."

Görüldü¤ü gibi bu ilkenin içeri¤i yerel yönetimlere genifl bir özerklik alan› vermekte,
hizmetlerin halka en yak›n birimlerce yürütülmesini sa¤layarak kaynaklar›n etkin ve
verimli bir flekilde kullan›lmas›n› hedeflemektedir.

Bu ilkenin uygulanmas› ba¤lam›nda özellikle federal devletler daha önemli avantajlara
sahiptir. Zaten federal sistemin gere¤i olarak ülke içinde kamusal hizmetler farkl› otoriteler



233

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Sekizinci Bölüm

aras›nda bölünmüfl oldu¤undan federal devletlerde subsidiarite ilkesinin uygulanmas›
ba¤lam›nda ciddi bir sorunla karfl›lafl›lmam›flt›r. Ancak üniter devlet gelene¤i oldukça
güçlü olan Fransa gibi üniter devletler bile zamanla mevzuatlar›nda söz konusu anlay›fl›n
gerekleri do¤rultusunda düzenleme yapma gere¤i duymufllard›r. Zira t›pk› Avrupa Konseyi
gibi Avrupa Birli¤i de yerellik ilkesini güçlendiren bir perspektife sahiptir. Örne¤in AET
Anlaflmas›na göre; "Topluluk çevreye iliflkin konularda, birinci f›krada belirtilen hedeflerin
gerçeklefltirilmesi için e¤er bu hedeflere üye devlet baz›ndan ziyade topluluk baz›nda
yap›lacak düzenleme ile daha iyi ulafl›labilecekse o halde düzenleme yapacakt›r."

Avrupa Birli¤i bünyesinde ilk olarak 1970'li y›llar›n ortalar›nda ortaya ç›kmas›na ra¤men,
subsidiarite ilkesi ancak Maastricht Antlaflmas› ile anayasal anlamda, aç›kça Avrupa
Birli¤i hukuku içinde kendisine bir yer bulmufltur. ‹lke ile yerel birimlerin merkezi idareye
karfl› güçlendirilmesi ve bu yolla demokratik yönetim tarz›n›n tüm toplumsal yap›y›
kuflatacak flekilde geniflletilmesi hedeflenmektedir. Bu ilke arac›l›¤›yla yerel yönetim
birimleri daha aktif bir görüntü çizecek ve halk›n yönetime mümkün olan en üst düzeyde
kat›l›m›n› sa¤layacakt›r.

Öte yandan yerel yönetimlerin mali güçlerinin art›r›lmas› kendilerine yüklenen misyonun
gereklerini yerine getirebilmeleri bak›m›ndan önem arz eder. Bu ba¤lamda hizmette
yerellik yerel yönetimleri güçlendiren, bunlar›n etkin birer figür olarak belirmelerini
sa¤layan  bir etkiye sahiptir. Gerçekten de Avrupa Birli¤i makro ölçekli olarak saptanan
yerel ve bölgesel düzeyde uygulanacak politikalar›n etkili sonuçlar do¤urmas› amac›yla
bunlar›n yerel düzlemde yans›malar›na önem vermektedir. Bu aç›dan rekabetin art›r›lmas›,
az geliflmifl bölgelerin geliflmelerine katk› sa¤lamas› öncelikli yerel politikalar olarak
gözükmektedir. Bununla birlikte Avrupa Birli¤i kurumlar› Avrupa'da yerel ve bölgesel
yönetimleri temsil eden sivil toplum kurulufllar›yla yak›n iliflkiler içerisinde bulunmaktad›rlar.

Acil Eylem Plan›na göre; "Çok merkezi olan kamu yönetiminin yerellefltirilerek kamu
hizmetlerinin vatandafl›n aya¤›na götürülmesi ve halk›n yönetime kat›l›m›n›n art›r›larak
kamunun hesap verebilir hale gelmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bunun sa¤lanabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik
bir reform gerçeklefltirilmelidir.

Yerel yönetimler; merkezi idarenin belirleyece¤i ilke ve standartlara, ulusal ve bölgesel
planlara uygun olarak mahalli müflterek ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› konular›nda kendi
kararlar›n› alan, kaynaklar›n› oluflturan, uygulayan ve vatandafllar›n denetimine aç›k ça¤dafl
idari birimler olarak yeniden yap›land›r›lacakt›r.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çerçevesinde, bakanl›klar›n ve ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n
politika belirleme, standart oluflturma, denetleme ve e¤itim faaliyetleri d›fl›ndaki
uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynaklar› Valilikler ve ‹l Özel ‹dareleri a¤›rl›kl› olmak
üzere mahalli idarelere devredilecektir.
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Nitekim Acil Eylem Plan›n›n gereklerine uygun olarak pek çok yasal düzenlemeye
bafllanm›flt›r. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s› (KYTKT)   ve 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu ve 5393 say›l› Belediye Kanunundan
oluflan yerel yönetimler reformu arac›l›¤›yla yerellik ilkesinin hayata geçirilmesi yolunda
önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Bu durum, Türkiye'nin demokratikleflme yönünde harcad›¤›
çabalar› destekler mahiyette bir anlay›fl› yans›t›r. ile toplumsal taleplere duyarl›, kat›l›mc›l›¤›n
ön planda tutuldu¤u, hedefleri belli, fleffaf, hesap verebilen, küçük ve etkin bir kamu
yönetimini hedeflemektedir. Söz konusu mevzuat de¤ifliklikleri arac›l›¤›yla merkezi
yönetimle yerel yönetimlerin ifllevleri yeniden tan›mlanarak yerelleflme, demokratikleflme
ve kamu kaynaklar›n›n etkin kullan›m›na yönelik yeni bir  yap›lanma öngörülmektedir.
Buna göre mahalli hizmetlerin yerellik ilkesine uygun olarak mahalli idarelerce, ulusal
düzeydeki hizmetler ise merkezi idarelerce yürütülmesi gerçekçi bir yaklafl›m olacakt›r.

60. Hükümet Program›nda da yerinden yönetim sorununa önemli yer ayr›lm›flt›r.
Programda;

"Belediye ve il özel idarelerini, Anayasam›zda belirtilen "yerinden yönetim" ilkesine uygun
olarak yeniden ele ald›k ve çok temel sorunlar› çözüme kavuflturduk.

Belediye, Büyükflehir Belediyesi ve ‹l Özel ‹daresi kanunlar› yenilenmifl, Mahalli ‹dare
Birlikleri Kanunu ç›kar›lm›flt›r.

Bu kanunlarla yap›lan düzenlemelerle yerel nitelikli bütün müflterek hizmetler yerel
yönetimlere devredilmifl, yerel yönetimler üzerindeki vesayet uygulamalar› ça¤dafl
normlara göre yeniden düzenlenmifltir. ‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler ve Köylerden oluflan
yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesini gelifltirmek ve finansman imkânlar›n›
kuvvetlendirmek yeni hükümetimizin temel öncelikleri aras›nda yer alacakt›r.

Bu çerçevede, geçen dönem haz›rl›klar›n› tamamlam›fl oldu¤umuz ‹l Özel ‹dareleri ve
Belediye Gelirleri Kanun Tasar›s› bu dönemde ç›kar›larak yerel yönetimlerimiz mali
yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir." denilmektedir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi Avrupa Birli¤i'nde özelikle bölgesel politikalar kapsam›nda
ve iyi yönetiflim ilkeleri do¤rultusunda yerel aktörlerin daha etkin olmas›n› öngören bir
yaklafl›m söz konusudur. Bu durum adayl›k sürecindeki ülkemizde yerel yönetimlerin
güçlendirilmesini, sorumluluklar›n›n art›r›lmas›n› ve bununla do¤ru orant›l› olarak kaynak
kullanma kapasitelerinin geniflletilmesini gerekli k›lmaktad›r. Ancak söz konusu bu
güçlendirme sadece yerel yönetimlerin yetkilerini ve mali imkanlar›n› art›rmak ile s›n›rl›
kalmayarak idari kapasitelerini de gelifltirmelidir. Bu ba¤lamda özellikle sivil toplum
kurulufllar› ve meslek odalar› ile birlikte karar alma ve ifl yapma becerileri yerel yönetimlere
kazand›r›lmal›d›r.
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AB süreci belediyelere bir çok mali kaynak imkan› da sunmaktad›r. Kat›l›mc› bir yöntemle
haz›rlanacak projeler sayesinde e¤itim, sa¤l›k, çevre, alt yap›, meslek edindirme, sosyal
uyum ve geliflim, kentsel ekonomik geliflim alanlar›nda belediyelerin Avrupa Birli¤i
fonlar›ndan yararlanma imkanlar› bulunmaktad›r. Söz konusu fonlar, temelde kâr amac›
gütmeyen kurulufllara verilmektedir. Bu ba¤lamda belediyelerin de fonlardan genifl
flekilde yararlanma imkanlar› bulunmaktad›r. Burada önemli olan belediyenin faaliyet
gösterdi¤i beldenin ihtiyaçlar›na uygun, uygulanabilir ve somut projeler ortaya konulmas›d›r.
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A. BELED‹YELERDE ‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹

Girifl

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (‹KY), ülkemizde son y›llarda yeni incelenmeye bafllanm›fl bir
konudur. Bu konunun belediyeler aç›s›ndan ayr› bir önemi bulunmaktad›r. Geliflen ve
de¤iflen günümüz koflullar›nda, belediyelerin uluslararas› kamu hizmeti standartlar›nda
nitelikli hizmet sunabilmeleri, ‹KY alan›nda, dünyadaki geliflmeleri izlemelerine ve
uygulayabilmelerine ba¤l›d›r.

21. yüzy›lda, belediye personelinin dünyadaki geliflmelere duyarl› olmas›, de¤iflimin
yönlendirdi¤i insan gücü konumundan, de¤iflime yön veren insan gücü konumuna
gelebilmelerinin, insan kaynaklar› yönetimi tekniklerinin etkili bir biçimde kullan›lmas›yla
gerçeklefltirilebilece¤ine dikkat çekmek gerekmektedir.

1. ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (‹KY)

‹nsan kayna¤›n›n yönetimi yaklafl›m›, personel yönetimine ça¤dafl bir bak›fl aç›s›d›r.
"‹nsan" ö¤esini örgütün merkezinde gören bu bak›fl, klasik personel yönetiminin insan
kayna¤› boyutunda alg›lanmas› üzerinde odaklanm›flt›r.

Bu yönüyle ‹KY'nin bir yönetim felsefesi oldu¤u, geliflen, de¤iflen ve çevresel unsurlar›
da dikkate alarak, bir örgüt kültürü oluflturma ve bu çerçeve içerisinde, örgütteki insan
kaynaklar›na sorumluluklar yükleyerek, insana odaklanm›fl, dinamik ve esnek bir hizmet
anlay›fl›n› tüm örgüte yayg›nlaflt›rma amac› vurgulanmak istenmektedir.

1.1. ‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Konusu

‹KY’nin üzerinde en fazla durdu¤u konular afla¤›da belirtilmifltir:

- ‹nsan kaynaklar› ihtiyac›n›n planlanmas› ve örgütlenmesi,

- ‹nsan kaynaklar› örgütünün yönlendirilmesi,

- ‹nsan kaynaklar› örgütünün de¤erlendirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

- Örgütün insan kaynaklar›n›n e¤itimi ve gelifltirilmesi,

- Etkili çal›flma iliflkilerinin kurulmas› ve korunmas›,

- Örgütsel çevrenin gelifltiri lmesi ve analizi konular›ndan oluflmaktad›r.

- Stratejik insan kaynaklar› planlamas›,

- Eflit istihdam imkan› sa¤lama,
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- ‹fl analizi yapma,

- ‹fle alma ve personel seçimi,

- Personel sa¤l›¤› ve güvenli¤i,

- Sendikal faaliyetler,

- ‹nsan kaynaklar›yla ilgili bilgi toplama ve de¤erlendirme.

1.2 ‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Önemi

‹KY’ni önemli k›lan güncel konular aras›nda ise en ön s›ralarda ça¤dafl nedenler yer
almaktad›r:

- ‹nsan kaynaklar›n›n maliyeti: Örgütlerin önemli varl›klar›, yaln›zca mali kaynaklar de¤il,
örgütte etkili olabilecek do¤ru insanlar›n do¤ru zamanda bulundurulmas›d›r. 

- Küreselleflme: Son y›llarda küreselleflmenin h›zlanmas›, dünya çap›nda küresel görevleri
yerine getirebilmek için, bilgi, beceri yönünden yeterli ve kültürel aç›dan uyum
sa¤layabilen personele duyulan ihtiyac›n , ‹KY’ce karfl›lanmas›n› zorunlu hale getirmifltir.

- De¤iflimin h›zl›l›¤› ve karmafl›kl›¤›: 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde ortaya ç›kan kültürel,
e¤itsel ve sosyal düzendeki h›zl› de¤ifliklikler, ‹KY’nin önemini daha da art›rm›flt›r.

-‹flgücü çeflitlili¤i: Daha önceleri beyazlar›n ve zencilerin egemen oldu¤u iflgücü, bugün
kad›nlar›n, göçmenlerin ve az›nl›klar›n da kat›lmas›yla oldukça karmafl›k bir yap›ya
bürünmüfltür.

- Beceri gereklerinde de¤iflme: Teknolojideki h›zl› geliflmeler ve her alanda yaflanan
de¤iflim sonucu ortaya ç›kan çal›flanlar›n beceri eksiklikleri; kalite düflüklü¤ü, yetersiz
üretim, ifl kazalar›n›n artmas› ve müflteri flikayetlerinde yo¤unluk yaflanmas›na yol
açm›flt›r.

- Üretkenlik krizi: Yap›lan araflt›rmalar geliflmifl ülkelerde son y›llarda üretkenlikte çok
radikal düflüfllerin oldu¤unu göstermektedir.

- Toplam Kalite Yönetimi: Odak noktas›na müflterileri ve çal›flanlar› alan bu ça¤dafl
yönetim felsefesi son y›llarda, örgüt personelini örgütün bir müflterisi kabul etmesi,
personelin t›pk› bir müflteri gibi tatmin edilmesi gibi görüflleri savunmas› ile oldukça
dikkat çekmifl ve bu paralelde üretim art›fl›na olan katk›s›ndan dolay› da hayli ilgi
görmüfltür.
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1.3. ‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Fonksiyonlar›

Örgütler; ‹KY sürecinde baflar›l› olunabilmesi için flu fonksiyonlar› yerine getirmelidirler:

- Örgütün hedeflerine uygun insan kaynaklar› politikalar›n›n saptanmas› için gerekli
araflt›rmalar yapmak ve bilgileri üst yönetime sunmak,

- Belirlenen politikalara uygun programlar› ve çal›flmalar› düzenlemek ve yürütmek,

- Bunlar› denetlemek ve de¤erlendirmek,

- ‹nsan kaynaklar› ile ilgili yenilikleri izlemek ve gerekti¤inde uygulamak,

- ‹nsan kaynaklar› ile ilgili rutin iflleri yürüterek di¤er yöneticilerin ifl yükünü hafifletmek,

- ‹yi yetifltirilmifl ve iyi motive olmufl personel sa¤layarak kuruluflun verimini art›rmak,

- ‹flgücünün etkin kullan›m›yla iflgücü maliyetlerini kontrol alt›na almak,

- ‹fl yaflam›n›n kalitesini art›rarak iflgücüne ifl tatmini ile potansiyel yeteneklerini aç›¤a
ç›kararak kendi kendini kan›tlama f›rsat› vermek,

- ‹flçi iflveren iliflkilerinde hukuki sorunlar› çözmek.

1.4. ‹nsan Kaynaklar› Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler

Örgütlerde ‹KY hem iç çevre hem de d›fl çevre faktörlerinden yo¤un bir flekilde
etkilenmektedirler.

a) ‹KY’yi etkileyen iç çevre faktörleri:

- Bireysel Nitelikler:  ‹htiyaçlar ve de¤erler, beklentiler, alg›lama, motivasyon, yeterlilik
ve stres gibi bireysel nitelikler ‹KY sistemini etkilemektedir.

- ‹fl Nitelikleri: ‹fl güvencesi, ifl yükü, görev nitelikleri, ifl koflullar› ve ortam› gibi özellikler,
bu kapsamda de¤erlendirilmektedir.

- Bireyleraras› ‹liflkiler: Örgütlerde bireyleraras› iliflkiler kapsam›nda en çok karfl›lafl›lan
sorun alanlar› gruplar ve önderliktir. Her örgütte bulunan biçimsel ve biçimsel olmayan
gruplar normlar› arac›l›¤›yla grup üyelerinin davran›fllar›n› etkiler.

- Örgütsel Özellikler: ‹KY’nin ifllev ve çal›flmalar›n› etkileyen iç faktörler aras›nda en
kapsaml› olan örgütsel özellikler; üst yönetim, örgüt büyüklü¤ü, ifl kolunun türü, ifl
kolunun büyüklü¤ü, örgütün büyüme durumu, örgütün bulundu¤u sektör, farkl›laflma
derecesi, örgütsel iklim, kültür gibi unsurlardan oluflmaktad›r.
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b) ‹KY’yi etkileyen d›fl çevre faktörleri:

- D›fl ‹flgücü: Çal›flma ekonomisindeki tan›m›yla faal nüfus olarak ifade edilebilen d›fl
iflgücünün, e¤itim durumu, yafl da¤›l›m›, cinsiyet ve kat›l›m gibi oranlar›na özel dikkat
gösterilmesi gerekmektedir.

- D›fl Kaynaklar: Okullar, üniversiteler, sendikalar, resmi ve özel kurulufllar bu kapsama
girmektedir.

- Rakipler: ‹flgücü piyasalar›nda ayn› nitelikli elamanlara talepte bulunan di¤er örgütler
kastedilmektedir.

- Halk: Bir kurulufl halk taraf›ndan kabul görmek istiyorsa amac›n› baflar›l› bir flekilde
ortaya koymak zorundad›r.

- Düzenleyiciler: Devletin ç›kard›¤› çeflitli mevzuat insan kaynaklar› politikalar›n›n tümünü
etkilemektedir.

- Temel Haklar ve ‹nsan Haklar›: Bu kurallara kamu hizmeti politikalar›nda dikkatlice
uyulmas› gerekmektedir.

- Sendikalar/Toplu ‹fl Sözleflmeleri: Son y›llarda belediyelerde sendikalar›n etkisiyle
toplu görüflmelerin ve sözleflmelerin artmas›, ‹KY için bu konuyu oldukça önemli hale
getirmifltir.

- Uluslararas› Antlaflmalar ve Çal›flma Sözleflmeleri: Özellikle Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’nün (ILO) uluslararas› düzeyde çal›flma kurallar› oluflturma çabalar›, tüm
örgütlerde ‹KY’ni etkilemektedir.

- Teknoloji: Son y›llarda özellikle teknolojide yaflanan de¤iflim ve geliflim hemen hemen
bütün örgütlerin iflleyiflini etkilemifl ve de¤ifltirmifltir.

- Ekonomi: Faiz hadleri, enflasyon, parasal politikalar, sermaye piyasas› gibi unsurlar
örgütlerin insan kaynaklar› politikalar› üzerinde çok etkilidir.

1.5. ‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Temel ‹lkeleri

- Tarafs›zl›k: ‹lke, yönetimde siyasal amaçl› atamalar yap›lmamas› ve kamu görevlilerinin
siyasal eylem ve davran›fllar›na iliflkin k›s›tlamalarda bulunulmas› fleklinde uygulamaya
yans›maktad›r.

- Eflitlik: ‹lke Anayasam›zda yer ald›¤› flekliyle; herkesin dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasal
düflünce, felsefi inanç, din, mezhep vs., sebeplerle ayr›m gözetilmeden, yasalar önünde
eflit oldu¤unu öngörmektedir.
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- Yeterlilik: ‹lke genifl anlamda etkili ve verimli bir personel sisteminin kurulmas›na imkan
veren kural ve uygulamalar bütününü, dar anlamda belli bir göreve en uygun kiflinin
getirilmesini belirtmektedir.

- S›n›fland›rma: ‹lkenin temel özelli¤i, devletin yerine getirdi¤i kamu hizmetlerini ve bu
hizmetlerde çal›flan kamu görevlilerini hizmetin ve görevlerin gerektirdi¤i niteliklere
ve mesleklere göre gruplara ay›rmas›d›r.

- Kariyer: ‹lke, kamu görevlilerine yapt›klar› hizmetler için gerekli bilgilere ve yetiflme
koflullar›na uygun biçimde, s›n›flar› içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olana¤›
sa¤lar.

- Adil ve Yeterli Ücret: Bu ilke çal›flanlara adil ve yeterli ücret ödenmesini gerektirmektedir.

- Hizmet ‹çi E¤itim: Çal›flanlar›n yetifltirilmesi, verimliliklerinin art›r›lmas› ve ileriki görevlere
haz›rlanmalar› aç›s›ndan, hizmet içi e¤itim, modern personel rejimlerinin çok önem
verdikleri bir konudur.

- Uzman Kiflilere Baflvurma: Yönetici olarak çal›flan görevliler, yerine getirdikleri hizmetlerini,
uzman say›lan kifli lerle yak›n bir i l iflki içinde yerine getirmelidir ler.

- Güvence: ‹lke gere¤i kamu görevlilerinin istenen verimlili¤e ulaflabilmeleri için, a¤›r
bir kusur ifllemedikçe ifllerini ve buna ba¤l› haklar›n› yitirmemeleri gerekmektedir.

- Halef Yetifltirme: Bu ilkeye göre her bir yöneticinin geçici ya da süreli olarak kendi
yerini doldurabilecek bir ast yetifltirmesi gerekmektedir.

- Yönetimi Gelifltirme: Yönetimin dinamik bir kavram olmas›, sürekli geliflmeye aç›k
olmas›n› gerektirmektedir.

1.6. ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Ve Teknik ‹fllevler

- ‹fl Analizi: ‹fl analizi faaliyetleri, kurulufllardaki ifllerin içerdi¤i görev, sorumluluk ve
çal›flma koflullar›n› belirlemeye yönelik çabalardan oluflur. Bu çal›flmalarda ayr›ca iflleri
yapacak olan kiflilerde bulunmas› gereken bilgi, beceri ve yetenekler de belirlenmeye
çal›fl›l›r. ‹fl analizi sayesinde örgütlerde personel taraf›ndan yerine getirilen tüm ifllerin
ayr›nt›l› biçimde incelenmesi sa¤lanmaktad›r.

- ‹fl Tan›m›: ‹flin içeri¤indeki görevleri, sorumluluklar›, çal›flma koflullar›n› ve iflin di¤er
yönlerini aç›klayan yaz›l› bir belge olarak tan›mlanmaktad›r. Bunlar›n haz›rlanmas›nda
ifl analizi sonucu elde edilen bilgiler kullan›lmakta ve her bir ifl için yap›lan analizin
bulgular›n›n bilinçli ve sistematik biçimde özetlenmesi gerekmektedir. ‹fl analizi ve ifl
tan›m› aras›ndaki en temel farkl›l›k, ifl analizinin iflle ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma
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olmas›, ifl tan›m›n›n ise toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli bir flekilde sunan bir
teknik olmas›d›r.

- ‹fl Gerekleri: Bir iflin en iyi biçimde yap›labilmesi için personelde bulunmas› gerekli
olan nitelikleri ortaya koyan aç›klay›c› bilgilerdir. Aç›k olan ifllerin doldurulmas›nda bu
gerekler, görevliye personel bulmada nas›l bir yol izlemesi gerekti¤ini gösterir.

- ‹fl Etüdü: Örgütlerde gereksiz ifllemlerden kurtulmak, gerekli iflleri olanakl› olan en iyi
flekilde düzenlemek, uygun ifl yöntemlerini standartlaflt›rmak, iflle ilgili do¤ru zaman
standartlar›n› belirlemek ve personeli e¤itmek amaçlar›yla yap›lan bir çal›flmad›r. Hareket
etüdü ve ifl ölçümünden oluflmaktad›r.

Hareket etüdünde iflin en iyi yap›l›fl fleklini ortaya koymaya yönelik bir çal›flma söz
konusudur. Bu flekilde iflin yap›lmas› için daha kolay ve daha etkili yöntemlerin
gelifltirilmesi için u¤rafl›lmaktad›r. ‹fl ölçümünde ise temelde iflin yap›l›fl› için gerekli
zaman standartlar› belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Yöntemin temel amac›; ifle uygun ve
belirli ifl yöntemi konusunda e¤itilmifl personelin, normal koflullar alt›nda ve normal
bir çal›flma temposu ile belirli bir ifli yapabilmesi için gereksinme duyaca¤› süreyi
belirlemektir.

- ‹fl Tasar›m›: Kavram, verimlilik art›fl› amac›yla ifllerin niteliklerinin ve yap›lar›n›n de¤ifltirilme
süreci olarak tan›mlanmaktad›r. Bu yönüyle ifl tasar›m›, ifl ve insan ö¤esini en uygun
biçimde birlefltirmeyi hedefleyen yönetsel bir uygulamad›r. Literatürde afla¤›daki türleri
mevcuttur:

• ‹fl Basitlefltirme: Belli bir ifllemi oluflturan hareketlerin incelenmesi, lüzumsuz
görülenlerinin at›lmas›, baz›lar›n›n birlefltirilmesi, s›ralar›n›n de¤ifltirilmesi ve hareketlerinin
daha k›sa zamanda yap›lmas›n›n temini gibi faaliyetleri içeren bir tekniktir..

• ‹fl Geniflletme: ‹fl basitlefltirmenin tersine ifle iliflkin farkl› birkaç görevin bir araya
getirilmesi söz konusudur. ‹fl geniflletme sayesinde söz konusu ifl yatay olarak
çeflitlendirilmektedir. ‹fl geniflli¤i kiflinin do¤rudan sorumlu oldu¤u görevlerin say›s› ile
belirlenir.

• ‹fl Rotasyonu: Personelin de¤iflik zamanlarda de¤iflik görevler yapmas› olarak
tan›mlanmaktad›r. Burada ifl alan› yatay do¤rultuda de¤ifltirilmektedir. ‹fl çal›flan için
s›k›c› olmaya bafllad›¤›nda, kifli benzer beceriler gerektiren ayn› düzeyde baflka bir ifle
gönderilmektedir.

• ‹fl Zenginlefltirme: ‹flin çal›flanlar aç›s›ndan daha anlaml› hale getirilmesi için giriflilen
çabalar›n toplam› demektir. Bu çabalar daha çok iflin niteli¤ini de¤ifltirme biçiminde
de¤il, yönetim kademelerinde bulunan ifli planlama ve karar verme yetkisinin astlarla
paylafl›lmas› anlam›nda anlafl›lmal›d›r.
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• ‹fl’te Uzmanlaflma: Bu flekilde ö¤renme zaman› ve faaliyet de¤ifliminde harcanan
zaman azalt›lmakta, yeterlilik artmakta, daha do¤ru ölçüm ve kontrol sa¤lanmaktad›r.

• Kalite Çemberleri: 8-10 kifliden oluflan bu gruplar, üretimin niceli¤i ve niteli¤i ile ilgili
de¤erlendirmeler yapan, sorunlar› gidermeye çal›flan gruplard›r.

• Özerk Çal›flma Gruplar›: Özerk çal›flma gruplar› uygulamas›nda bir ekibin önüne hedef
konulmakta ve bunun baflar›lmas› için gerekli çal›flma düzeni hususunda söz konusu
grup özgür b›rak›lmaktad›r.

1.7. ‹nsan Kaynaklar›n›n E¤itimi

‹nsan kaynaklar› alan›ndaki e¤itim ve gelifltirme çabalar›n›n amac› çal›flanlar›n ifllerinde
bulduklar› tatmini, bireylerin verimini ve bütün olarak örgütün performans›n› yükseltmektir.

Örgütler için insan kaynaklar›n›n e¤itilmesinin önemini daha sistematik bir flekilde flu
flekilde sunabiliriz:

- ‹fl verimlili¤i art›fl›: Belirli bir ifli yapmakta olan kiflinin e¤itim yoluyla beceri ve
yeteneklerinin art›r›lmas› sonucunda, yap›lmakta olan iflin ve hizmetin nicelik ve nitelik
yönünden gelifltirilmesi mümkün olmaktad›r.

- Moral yükselmesi: Çal›flanlar›n belirli iflleri yapabilmek için gerekli becerilere sahip
olmalar›, onlarda güvenlik ve kiflisel tatmin duygular›n› art›rmaktad›r.

- Nezaretin azalmas›: ‹yi e¤itim görmüfl bir personel yapmakta oldu¤u ifli daha az
nezaretle yapabilir. Bu durumda gerek çal›flan gerekse nezaret eden daha rahat bir
çal›flma ortam›na kavuflurlar.

- ‹fl kazalar›n›n azalmas›: ‹fl araç ve gereçlerindeki aksakl›klardan dolay›, olan ifl kazalar›
say›s› oran›, e¤itim yetersizli¤i yüzünden olan ifl kazalar› say›s›na oranla daha azd›r.

Literatürde insan kaynaklar›n›n e¤itimi yöntemleri flu flekilde belirtilmektedir:

• ‹fl Bafl› E¤itim Yöntemleri: Esas› çal›flanlar› kurulufltan ve iflinden uzaklaflt›rmadan
verilen e¤itime dayanmas›d›r. Personel bir yandan iflini yaparken, di¤er yandan e¤itime
tabi tutulur. Bu e¤itim yöntemleri flu flekilde özetlenebilir;

- Gözetimci nezaretinde e¤itim: Yöntemin özü, kurulufla yeni gelen ya da ifl de¤ifltiren
bir personelin bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olan bir di¤er personel veya ustabafl›
yan›na yetifltirilmek üzere verilmesidir.

- Coaching (yönlendirme) e¤itimi: Personelin baflar› düzeyleri amirleri taraf›ndan sistemli
bir flekilde gözlemlenerek ve denetlenerek de¤erlendirilmesi esas›na dayan›r. Bu
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gözetim ve denetim, özel görevler verme, yorum yapma, elefltiride bulunma, uyarma,
ö¤üt verme, soru sorma gibi biçimlerde olabilir.

- Monitör (k›lavuz) arac›l›¤› ile e¤itim: Bu yöntemde daha çok kalifiye iflçi, ustabafl› veya
teknisyenler aras›ndan seçilen kiflilerin pedagojik ve teknik bilgilerle donat›larak
personelin e¤itiminde görevlendirilmeleri tercih edilmektedir.

- Staj yoluyla e¤itim: Personele ileride üstlenecekleri görevlere iliflkin çal›flma koflullar›n›
tan›tma, iflleri ö¤retme, mesleki sorumluluk tafl›ma ve ifle uyum yeteneklerini gelifltirme
gibi yararlar sa¤layan bir e¤itim yöntemidir.

- ‹fl de¤ifltirme (rotasyon) e¤itimi: Örgütlerin çeflitli bölümlerinde ve belli zaman diliminde,
önceden belirlenmifl bir plana göre, bireylere e¤itim verilmesini içerir.

• ‹fle Al›flt›rma (Oryantasyon) E¤itimleri: Örgüte yeni giren ya da bölüm de¤ifltiren
çal›flanlara ifle bafllamadan önce veya ifle girdi¤i ilk günlerde uygulanan e¤itimdir. Bu
e¤itimin yöntemleri de flu flekilde özetlenebilir:

- Anlat›m yöntemi: Bir e¤iticinin ö¤retilmesi planlanm›fl bir konuyu e¤itilecek gruba ya
da genifl bir dinleyici kitlesine anlatmas› esas›na dayan›r.

- Örnek olay yöntemi: Temel amaç bir tart›flma ortam› içinde bir gerçek durumu ya da
sorunu bütün ayr›nt›lar›yla bir gruba incelettirmek ve her olay tart›flmas›ndan sonra
kat›lanlar› daha bilinçli düflünmeye, etkili kararlar almaya ve çözümler bulmaya
yöneltmektir.

- ‹flletme oyunlar› yöntemi: Bir sorunun benzetimi yap›lmakta ve kat›l›mc›lar›n gerçekten
kuruluflu etkiyecek kararlar verme durumu karfl›s›nda tepkiler göstermeleri
beklenmektedir.

- Rol oynama yöntemi: Bireyleri gerçek ifl yaflam›na al›flt›ran, bireylere baflkalar›yla yak›n
iliflkiler kurmay› ve iflbirli¤ini ö¤reten ve sorunlara çözüm aramaya yönelten bir e¤itimi
yöntemidir.

- In basket (beklenen sorunlar) yöntemi: Bu yöntemde e¤itilecek kiflilerin hayali bir
kuruluflta varsay›msal olarak iflten ayr›lan yöneticilerden boflalan yerleri doldurmalar›,
yani o iflleri yönetmeleri istenir.

• Duyarl›l›k E¤itimi: Bireylerin kendi davran›fllar›n› tan›ma ve anlama, çevresindeki
insanlar›n davran›fllar›n› ve güdülerini kavrayabilme, böylece çevreden etkilenmeye ve
çevreyi etkileme aç›s›ndan duyarl› hale gelerek daha bilinçli hareket edebilme olana¤›n›
sa¤lamas›ndan ileri gelen ve son dönemlerde oldukça önemli hale gelen bir e¤itim
yöntemidir. Yöntemin amac›n›; kiflileri çeflitli sosyal ortamlar içinde baflkalar› ile verimli
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çal›flma ve iflbirli¤i yapmalar›n› sa¤lama ve bu konudaki yeteneklerini gelifltirme olarak
genel çizgileriyle belirlemek mümkündür.

2. Belediye Personeli Ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli ve müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan,
idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisi olarak tan›mlanm›flt›r.

2.1.Belediye Teflkilat› ve Personeli

Belediye teflkilat› kanunun verdi¤i görevleri norm kadro esaslar›na uygun olarak memur
ve iflçi kadrosunda bulunan kamu görevlileri eliyle yerine getirirler. 5393 say›l› kanunun
48. maddesine göre belediye teflkilat›,

• Yaz› iflleri,

• Mali hizmetler,

• Fen iflleri

• Zab›ta ifllerinden oluflur.

Ancak beldenin co¤rafi yap›s›, nüfus durumu sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi gibi
kriterler göz önüne al›narak sa¤l›k, itfaiye, imar, hukuk ve insan kaynaklar› birimleri
ihtiyaca uygun olarak oluflturulabilir. Bu birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birlefltirilmesi
belediye meclisinin karar› ile olur.

Belediye personeli teamül olarak belediye baflkan›nca atan›r. Yap›lan atamalar ilk
toplant›s›nda belediye meclisi onay›na sunulur. 5393 say›l› Belediye Kanununa göre
belediyelerde sözleflmeli personel çal›flt›r › lmas›na imkan tan›maktad›r.

‹lkeleri ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Devlet Personel Baflkanl›¤›nca yap›lacak norm kadro
planlamas›na ba¤l› olarak, veterinerlik, sa¤l›k, çevre, teknik, hukuk, sosyal ifller ve
ekonomi, kültür ve sanat, biliflim ve iletiflim, planlama, araflt›rma ve gelifltirme, e¤itim
ve dan›flmanl›k alanlar›nda; doktor, uzman doktor, veteriner, mühendis, teknisyen,
tekniker, avukat, çözümleyici, programc›, mimar, hemflire, ebe gibi uzman ve teknik
personelin otuz günü geçmemek kayd›yla sözleflme ile belediyelerde çal›flt›r›labilecekleri
karar alt›na al›nm›flt›r.

Sözleflmeli elemanlara ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenen s›n›rlar içerisinde,
belediye meclisince kararlaflt›r›l›r.

Belediyenin personel planlamas›n›n yap›ld›¤› norm kadro uygulamas›nda, norm kadrosunda
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belediye baflkan yard›mc›l›¤› kadrosu gösterilen belediyelerde, baflkan zorunlu gördü¤ü
takdirde dört belediye meclis üyesini belediye baflkan yard›mc›s› yapabilir.

Bu say› nüfusu 50 bine kadar olan yerlerde bir, 50 bin-250 bin aras› yerlerde 2, 250 bin-
500 bin aras› yerlerde 3 ve nüfusu 500 bini aflan yerleflim birimlerinde 4’e kadar
ç›kabilmektedir.

Belediye kanunu, belediyelerin y›ll›k personel giderlerinin bütçe giderlerinin % 30’nu
aflmamas›n› flart koflmufltur. Bu oran nüfusu 10 binin alt›ndaki belediyelerde % 40’t›r.

2.2.Belediyelerde Norm Kadro Uygulamalar›

Norm Kadro terimi sözlük anlam›yla; ifl analizlerine ve görev tan›mlar›na dayan›larak
yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda örgütlerin birimleri ve konumlar› itibar› ile ihtiyaç
duyduklar› insan kayna¤›n›n niteliksel ve niceliksel aç›dan standart ölçülere ba¤lanmas›
olarak tan›mlanmaktad›r.

2000/168 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile “Kamu Kurum ve Kurulufllar›nda Yap›lacak
Norm Kadro Çal›flmalar›nda Uyulacak Usul ve Esaslar›”na dair bir düzenleme yap›larak,
norm kadro çal›flmalar›na ciddiyetle ve umutlarla bak›ld›¤› gösterilmifltir. Bu düzenlemede,
“Norm kadro çal›flmalar›na öncelikle kamu kurum ve kurulufllar›n›n amaçlar› do¤rultusunda,
bu amaçlara en etkin ve verimli bir biçimde ulafl›lmas›n› sa¤layacak flekilde mevcut
durum üzerinden örgüt analizi yap›lmak suretiyle bafllan›r” denilmektedir.

Bu durum 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda da belirtilmifltir: “Taflra teflkilat› bulunan
kurulufllar›n, il veya bölge teflkilatlar›ndaki kadrolarda bu k›staslara göre tespit edilerek,
kadrolar›n belirli bölgelerde y›¤›lmas› önlenecek, yap›lan hizmetlere göre kadro ihdas›
yap›lacakt›r. Kurum farkl›l›¤› gözetilmeksizin bütün kadro ve pozisyonlar›n kanunla ihdas
edilmesi sa¤lanarak, önceden belirlenen norm kadro say›s›, ola¤anüstü bir hizmet
genifllemesi olmadan artmayacakt›r. 190 say›l› Genel Kadro ve Usul Hakk›ndaki Kanun
Hükmünde Kararname gözden geçirilerek, yukar›da belirtilen k›staslara uygun flekilde
yeniden düzenlenmesi sa¤lanacakt›r”.

2000/168 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile “Kamu Kurum ve Kurulufllar›nda Yap›lacak
Norm Kadro Çal›flmalar›nda Uyulacak Usul ve Esaslar›n› düzenleyen bakanlar kurulu
karar› ile bafllayan norm kadro çal›flmalar› 22.12.2003 tarihli Baflbakanl›k Genelgesi ile
durdurulmufltur. Halen bu genelge yürürlüktedir. 2001/39 say›l› baflbakanl›k Genelgesi
ile Büyükflehir belediyelerinin norm kadro çal›flmalar›n› kendilerinin yapmas› veya
yapt›rmas› karara ba¤lan›rken di¤er belediyelerin norm kadro çal›flmalar›n›n ‹çiflleri
bakanl›¤› taraf›ndan belirlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Yine 2005 y›l›nda ç›kar›lan 5393
say›l› Belediye Kanunuyla bu kanuni güvenceye kavuflmufltur. 5393 say›l› Belediye
Kanunuyla, belediyelerdeki norm kadro çal›flmalar›n›n ‹çiflleri bakanl›¤› ve Devlet Personel
Baflkanl›¤› taraf›ndan müfltereken haz›rlanacak ilke ve esaslara göre yap›lmas› gerekti¤i
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karara ba¤lanm›flt›r. Belirlenecek bu ilke ve esaslara göre belediyelerde ve ba¤l› kurulufllarda
belirlenecek norm kadro çal›flmalar›n›n belediye meclis karar› ile hükme ba¤lanaca¤›
belirtilmifltir.

Buna ba¤l› olarak gecikmeli bir biçimde de olsa Bakanlar Kurulu belediyelerde ve ba¤l›
kurulufllarda norm kadro çal›flmalar›na dair ilke ve esaslar›n› bir kararname ile nihayet
düzenlemifltir. Bakanlar Kurulunun 29 Kas›m 2005’te ald›¤› karar, 22 Nisan 2006 günü
Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. 2006/9809 say›l› bu kararnameye “Belediye ve Ba¤l›
Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin Esaslar”
yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.  Bu düzenleme ile sadece memur ve sürekli iflçi
kadrolar›n› tan›mlay›p istihdama s›n›rlama getirmifltir (madde 10). Yard›mc› hizmetler
s›n›f›nda çal›flt›r›lan itfaiye erleri genel idari hizmetler s›n›f›na geçirilmifltir(madde 16).
Geçici iflçi istihdam›, bir y›lda belediyedeki memur standard› toplam›n›n %40’n›
geçemeyecektir. Geçici iflçi say›s› y›ll›k olarak belediye meclisi taraf›ndan belirlenecektir.
Ba¤l› kurulufllarda geçici iflçi istihdam› tümden yasaklanm›flt›r. Böylece su, kanalizasyon
gibi yat›r›m ifllerinde tafleronluk ve özellefltirme iliflkilerinin yayg›nlaflmas› adeta güvence
alt›na al›nm›flt›r.

Sözleflmeli personel, ancak belli unvanlarda çal›flt›r›labilecektir. Bunlar 5393/49’da
say›lm›flt›r: Sözleflmeli personelin yürüttü¤ü ifller için bofl kadro varsa, bunlara atama
yap›lamayacakt›r. Madde 17’i hizmet sat›n almay› düzenlerken, bununla “memurlar ve
di¤er kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet sat›n alma
yoluyla karfl›lanmas› esast›r. Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynaklar›n etkili ve verimli
kullan›lmas›, hizmet kalitesi ve miktar›ndan ödün verilmeden maliyetlerin düflürülmesi,
bürokrasi ve k›rtasiyecili¤in azalt›lmas› ile hizmetlerin vatandafl odakl› sunulmas› ilkelerine
uyulur” denilmek suretiyle özellefltirme yolu aç›lmaktad›r.

Yap›lan düzenlemeyle yine, Büyükflehir belediyesi ile bunlara ba¤l› kurulufllarda üst
düzey idareci “daire baflkan›”, di¤er belediyelerde “müdür”dür. Bunlar idareci s›n›f
oluflturmaktad›r. ‹dareciler d›fl›nda belediyelerde dört s›n›f memur personel kalm›flt›r.
Bunlar, “idari, teknik, sa¤l›k, yard›mc› hizmet” s›n›flar›d›r. Sözleflmeli personel hükümlerinde
görüldü¤ü gibi teknik” ve sa¤l›k” hizmetler as›l olarak sözleflmeli istihdam edilecek
görünmektedir (madde 21).

Norm kadro çal›flmas›; 3 aflamadan oluflmaktad›r:

• Örgüt Analizi Aflamas›: Norm kadro çal›flmas›n›n bafllang›ç aflamas›nda öncelikle anket
yöntemi ile mevcut örgüt yap›s› analiz edilerek ana statüde say›lan ifl ve görevlerin
yap›l›p yap›lmad›¤› sorgulanmak suretiyle en küçük birim düzeyinde sorunlar tespit
edilerek mevcut durumun foto¤raf›n›n çekilmesi gerekmektedir. Örgütsel yap›da tespit
edilen sorunlara ba¤l› olarak çözüme iliflkin bir öneriler paketi ile bir yol haritas›
ç›kar›larak norm kadro çal›flmas› için temel at›lm›fl olmaktad›r. Örgüt Analizi Raporu
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ad› verilen bu çal›flma mevcut durumun ve önerilen yap›n›n oldu¤u iki bölümden
meydana gelmektedir. Bu raporda çal›flman›n sonuna mevcut örgüt flemas› ve varsa
önerilen örgüt flemas› eklenerek çal›flma tamamlanacakt›r. Örgüt Analizi Raporu ile
örgütü tan›mlamak, görevlerini belirlemek ve yap›lan ifllerin daha rasyonel bir biçimde
yürütülmesi için mevcut örgüt yap›s›n›n yan›na önerilen yap›n›n konulmas›
amaçlanmaktad›r.

• Görev Tan›m› Aflamas›: ‹kinci aflamada yap›lan görev tan›mlar› ile her unvan için standart
görev tan›mlar› yap›larak uygulamadaki kar›fl›kl›klar›n önüne geçilmeye çal›fl›l›r. Her
unvan için pozisyonun gereklerine iliflkin nitelikler tespit edilerek nesnel kriterler
do¤rultusunda atama, nakil ve yükselme esaslar›  belirlenmifl olur. Bu çal›flmalar
yürütülürken Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, 657 say›l› DMK, kurum ve kurulufllar›n
görev ve çal›flma yönetmelikleri, Devlet Memurlar›n›n Görevde Yükselmelerine Dair
Yönetmelik, kurum ve kurulufllar›n görevde yükselme yönetmelikleri, baz› görevlere
iliflkin özel mevzuat ve bugüne kadar yap›lm›fl görev tan›mlar›ndan faydalanarak Görev
Tan›m Raporu tamamlan›r.

Bu raporun haz›rlanmas›nda temel baflvuru kayna¤› Örgüt Analizi Raporunda oldu¤u
gibi çal›flan tüm personelle (hizmet ihalesi ile çal›flanlar dahil) yap›lan anket çal›flmas›d›r.
Görev tan›m formu ad› verilen formlar›n doldurulmas› ile oluflturulan bu çal›flma norm
kadro çal›flmalar›n›n önemli bir aflamas›n› oluflturmaktad›r. Görev tan›m formu göreve
iliflkin bilgiler ve bu göreve atanacaklarda aranacak  niteliklerden oluflmaktad›r.
Görevlerin de¤erlendirilmesi ve ifllerin analizi yap›l›rken elde edilen bilgiler örgütlerde
 sonra yap›lacak çal›flmalar için bir veri kayna¤› olufltururken ifllerin daha iyi bir biçimde
organize edilmesini de sa¤lamaktad›r.

Ülkemiz kamu personel yönetimi için en çok flikayet edilen konular›n bafl›nda olan
görev gereklerinin ve göreve atanacaklarda aranacak niteliklerin bilinmemesi veya adil
bir biçimde uygulanmamas› sorunu görev tan›m raporlar› ile k›smen de olsa çözülerek
nesnel ve objektif standartlar belirlenmifl olacakt›r. Bu hem uygulay›c›n›n iflini
kolaylaflt›racak hem de personel idaresi birimlerini yo¤un bask›lardan kurtaracakt›r. Bu
uygulama ile bir anlamda oyunun kurallar› yeniden yaz›larak herkes için her koflulda
geçerli olan bir atama, yükselme ve terfi sistemine geçilmifl olacakt›r. Ayr›ca görev
gereklerinin belirlenmesi ile adama göre ifl uygulamas› son bularak olmas› gereken
liyakat ve ehliyet öne ç›kacakt›r.

• Norm Kadro Pozisyon K›lavuzunun Haz›rlanmas› Aflamas›: Anket çal›flmas›, gerekti¤inde
ifl ölçümü, gözlem ve mülakat teknikleri üzerinden yürütülen ifl de¤erlendirmelerinin
yap›lmas› ile birinci aflamada analizi yap›lan  örgütün, ikinci aflamada görevin gereklerinin
ve göreve atanacaklarda aranacak niteliklerin tespit edilmesine ba¤l›  olarak, üçüncü
ve son aflamada  örgüte ait kadro ve pozisyonlar belirlenerek çal›flma tamamlanm›fl
olacakt›r. Bu aflamada yap›lan ifl ölçümlerine ve ifl analizlerine ba¤l› olarak her bir birim
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için ayr›-ayr› gerekli kadro/pozisyonlar› haz›rlanarak ilgili birimde çal›flmas› gereken
personel say›s› belirlenmifl olmaktad›r.

Norm Kadro Pozisyon K›lavuzunun haz›rlanmas› ile her birimde çal›flmas› gereken
kadro say›s›n›n tespit edilmesiyle personelin kurum içindeki da¤›l›m› ve co¤rafi da¤›l›m›
aras›ndaki dengesizlikler ve varsa fazla istihdam engellenerek kamu personelinin
rasyonel bir iflleyifle ve ça¤dafl bir görünüme kavuflmas› sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu
aflaman›n da tamamlanmas› ile norm kadro çal›flmas›na ait tüm dokümanlar üç ayr›
rapor halinde Devlet Personel Baflkanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤›na gönderilip incelenecektir.

SONUÇ

Son y›llarda belediyelerle ilgili mevzuatta yap›lan yasal düzenlemeler sonucunda,
belediyeler, kadro ihdas-iptal ifllemlerinde önemli ölçüde merkeze ba¤›ml› olmaktan
kurtulmufllard›r. Yeni düzenlemelerle getirilen sözleflmeli personel istihdam edebilme
ve baflka kurum ve kurulufllarda görev yapan personelin belediyelerde görevlendirilebilmesi
imkan›, belediyeleri oldukça zorlayan nitelikli personel sa¤lama sorununa k›smen çözüm
olabilecektir. Afl›r› istihdam›n önlenmesi ve personel motivasyonuna dönük (baflar›l›
personele encümen karar›yla ikramiye ödenebilmesi) düzenlemeler de oldukça önemlidir.

Yeni düzenlemelerin di¤er bir getirisi de norm kadro sisteminin uygulanmas› ve belirli
aral›klarla gözden geçirilmesinin, belediyelerde etkin yönetimi sa¤layabilecek olmas›d›r.
Yeni sistemde geçmiflin adama göre ifl yaklafl›m› terk edilerek, ifle göre adam anlay›fl›
yerleflecektir. Keyfili¤in yerine objektiflik, sadakat, patronaj iliflkisi ve kay›rmac›l›¤›n yerini
liyakat ilkesinin almas› için gerekli zemin oluflturulacakt›r.
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B. BELED‹YELERDE HALKLA ‹L‹fiK‹LER

Girifl

“Halk” kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü’nde “ayn› ülkede yaflayan, ayn› uyrukta
olan insan toplulu¤u”, “ayn› soydan gelen, ayr› ülkelerin uyru¤u olarak yaflayan insan
toplulu¤u”, “bir ülke içerisinde yaflayan de¤iflik soylardan insan topluluklar›n›n her biri”,
“belli bir bölgede veya çevrede yaflayanlar›n bütünü”, “yöneticilere göre bir ülkedeki
yurttafllar›n bütünü”, “ayd›nlar›n d›fl›nda kalan topluluk” olmak üzere 6 farkl› tan›m›
verilmektedir (TDK Sözlü¤ü, 1988: 601). De¤iflik tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere “halk”
kelimesi öncelikle ço¤unlu¤u ifade eden bir olguyu, bir di¤er ifadeyle büyük kitleleri
temsil için kullan›lmaktad›r.

Son y›llarda dünya genelinde oldukça yayg›n bir kavram haline gelen “public relations”
terimi ise, Türkçe’ye “halkla iliflkiler” olarak çevrilmifltir. Konuya iliflkin olarak farkl›
tart›flmalar mevcuttur. Bu terimde Türkçe karfl›l›¤› “halk” olan “public” kelimesinin
asl›nda daha küçük kitleleri yans›tt›¤› ve bu nedenle “kamusal” biçiminde çevrilmesi
gerekti¤ine iliflkin elefltiriler yap›lm›fl; bu flekilde “halkla iliflkiler” olarak literatürümüze
girmifl olan bu terimin asl›nda “kamusal iliflkiler” olarak çevrilmesi gerekti¤i ileri sürülmüfltür
(Biber, 2004: 20-21).

Bu durumu M›hç›o¤lu çal›flmas›nda flu flekilde ifade etmektedir: “ ‘Halkla ‹liflkiler’ terimi,
‘halk’ sözcü¤ünün yabanc› kökenli olmas› bir yana, bu bilim dal›n›n ya da yönetsel
uzmanl›k alan›n›n inceliklerini eksiksiz olarak yans›tmaya pek elveriflli görünmemektedir.
Örgütlerin ‘halklar›’ yerine ‘kamular›’ndan söz edilmesi daha anlaml› olmaktad›r” (M›hç›o¤lu,
1976:11).

Türkçe’ye çevrilifline iliflkin farkl› anlay›fllar olan “halkla iliflkiler” teriminin tan›m› da, bir
tak›m ortak noktalara ra¤men farkl› flekillerde yap›lm›flt›r. Literatürde tan›ma iliflkin yap›lan
ortak de¤erlendirmeleri inceleyecek olursak, genel anlamda halkla iliflkilerin demokratik
toplum ve yönetim anlay›fl› ile bütünleflti¤i kabul edilmekte, ço¤ulcu demokrasi anlay›fl›
ile bireylerin ve kurumlar›n "kamu yarar›" noktas›nda birleflmelerinin, bu yönde hareket
etmelerinin sa¤lanaca¤› belirtilmekte ve halkla iliflkilerin yönetsel, siyasal ve toplumsal
amaçlar› bulunan bir yönetsel ifllev oldu¤u üzerinde durulmaktad›r (Öner, 2001: 100-
101).

Gürüz, halkla iliflkileri, “örgüt ile ilgili çevreler (hedef kitleler) aras›nda karfl›l›kl› iletiflimi,
anlama, kabul ve iflbirli¤ini sa¤lay›p sürdürmeye yard›mc› bir iflletme fonksiyonu” fleklinde
tan›mlarken (Gürüz, 1993:4); Yalç›nda¤ ise çal›flmas›nda, “kuruluflun iliflkide bulundu¤u
toplum kesiminin güven ve deste¤ini sa¤lamak amac›yla giriflti¤i, iki yönlü haberleflmeye
dayal›, sonuçta kamuoyunda kuruluflun, kuruluflta da kamuoyunun istedi¤i yönde
de¤iflikliklerin gerçekleflmesine, böylece kurulufl ile çevresi aras›nda uyum sa¤lanmas›na
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yönelik sistemli, planl›, sürekli çabalard›r” fleklinde tan›mlam›flt›r (Yalç›nda¤, 1987: 75-
114). Ayn› zamanda halkla iliflkiler, organizasyon içi ve d›fl›ndaki insanlar›n bilinçlerini ve
davran›fllar›n› belirli zihinsel çerçeveler infla ederek yönetmeye çal›flan bir kitle manipülasyon
biçimidir. Dolay›s›yla halkla iliflkiler, kamuoyunu etkileme ve yönlendirme arac›, yolu ve
yöntemidir (Erdo¤an, 2006: 36).

2. Halkla ‹liflkilerin Amaçlar› Ve Nitelikleri

Demokratik bir düzene sahip ülkelerde her tür kurumsal yap›, topluma karfl› sorumlu ve
sayg›l› bir iflleyifl içinde olman›n yan› s›ra, üstlenilen görevleri baflar›yla yerine getirebilmek
için toplumun güvenini, ilgi ve deste¤ini sa¤lamak ihtiyac› ve çabas› içinde bulunmaktad›r
(Yalç›nda¤, 1968: 69). Gerçekte bu tür iliflkiler, kuruluflun baflar›s›n› ve baz› durumlarda
varl›¤›n› bile etkileyebilecek nitelikler tafl›maktad›r. Bu nedenle kurulufllar hizmet
götürdükleri ya da hizmet aç›s›ndan iliflkili olduklar› toplumun örgütlü ya da örgütsüz
kesimleri ile ve tek tek bireylerle amaçlar› ve görevleriyle uyum içinde, olumlu ve yap›c›
iliflkiler kurmak zorundad›r (Yalç›nda¤, 1996:1). Tüm bunlar›n yan› s›ra, “yönetim
yaklafl›mlar›ndaki hedef kitleye verilen önemin artmas›, iç müflteri-d›fl müflteri unsurlar›n›n
önem kazanmas›, biliflim teknolojilerindeki geliflmelerle iletiflimin kolaylaflmas›, yönetim
ve halk aras›nda sürekli ve aktif bir iletiflim döngüsünü sa¤layacak bir köprü kurulmas›n›
gerektirmifltir” (Altunok, 2002/1: 80). Bu da ancak sa¤l›kl› ve etkin bir halkla iliflkilerle
mümkün olacakt›r. K›sacas›, hem kuruluflun baflar›s› hem de günümüzün demokratik
de¤erleri aç›s›ndan halkla iliflkiler büyük önem tafl›maktad›r.

Bu çerçevede halkla iliflkiler uygulamalar› çeflitli ifllevleri yerine getirmektedir: Bireylerin
ve kurumlar›n kamuoyunu anlama, de¤erlendirme ve buna göre kendi yap›lar›n›
de¤ifltirmelerini mümkün k›lmaktad›r. Yönetimin amaçlar›, politikas›, hizmetleri ve
iflleyifline ait bilgilerin vatandafla aktar›l›fl› ile birlikte, karfl›l›kl› etkileflim genel düzeyde
oldu¤u kadar günlük iflleyifl aç›s›ndan da gerçeklefltirilmekte ve bu durum yönetimin
etkilili¤ini artt›r›c› bir ifllev görmektedir. Demokratik toplum anlay›fl› içinde bireylerin
demokrasi kavram›na bak›fl aç›s›n› gelifltirmekte, yönetime olan güvenlerini artt›rmaktad›r.
(Uysal, 1987: 22).

Yalç›nda¤’›n çal›flmas›nda (1996: 10) halkla iliflkilerin genel amaçlar› (Uluslararas› Halkla
‹liflkiler Derne¤i’nin E¤itim Araflt›rma Komitesi Raporu’na göre) flu flekilde aç›klanm›flt›r:

- Kamuoyunun kurulufla iliflkin e¤ilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak, kuruluflta
bunlara uygun iyi leflt irmelerin yap› lmas› iç in öneri lerde bulunmak,

- ‹nsan davran›fl ve tutumlar›n›n gerçek nedenlerini anlamak,

- Örgüte iliflkin olarak, kamuoyunda ortaya ç›km›fl olan yanl›fl anlamalar› önlemek,

- Kuruluflla halk› aras›nda karfl›l›kl› sayg› ve toplumsal sorumluluk duygular›n› gelifltirmek,
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- Özel ç›karlarla, kamusal ç›karlar aras›nda uyum sa¤lamak,

- Mal ve hizmetlerin nitel iklerinin gel iflt ir i lmesine katk›da bulunmak,

- Örgütün kurumsal kimli¤inin oluflturulmas› ve benimsetilmesine yard›mc› olmak,

- Demokratik de¤erlerin geliflmesine katk›da bulunmak.

Halkla iliflkileri meydana getiren temel nitelikler ise flu flekilde aç›klanabilir (Altunok,
2002/1: 81):

- Halkla iliflkiler faaliyetleri, örgütlü faaliyetler oldu¤u için örgütlenme halkla iliflkilerin
önemli bir niteli¤idir.

- Belirli bir bütünlük içerisinde yürütülen halkla iliflkiler faaliyetleri, önceden hedeflenen
bir amaca yöneliktir.

- Halkla iliflkilerin amaçlar›na ulaflmas› için belirli araçlara ve arac›lara ihtiyaç vard›r. Kitle
iletiflim araçlar› baflta olmak üzere, hedef kitle ile iletiflimi sa¤layan her türlü araç ve
arac› halkla iliflkilerin temel ö¤elerindendir.

- Halkla iliflkiler, kamu yönetiminde devlet-vatandafl iliflkisi, iflletme yönetiminde firma-
müflteri iliflkisi fleklinde bir görünüme sahiptir. Yani hem kamuda hem özel sektörde
bu faaliyetin taraflar› vard›r. Bunu taraflar ve hedef kitle olarak ifade edebilir.

- Kurum-hedef kitle aras›ndaki iliflkileri düzenleyen bir tak›m kurallara ihtiyaç vard›r.
Dolay›s›yla mevzuat halkla i l iflki ler aç›s›ndan önemli bir yer tutar.

- Halkla iliflkiler faaliyetleri, ileri teknoloji ve nitelikli eleman gerektiren faaliyetlerdir.
Bunlar›n sa¤lanmas›nda ekonomik girdiye ihtiyaç oldu¤u için, finansman konusu
incelenmesi gereken bir nitelik arz eder.

- Halkla iliflkiler faaliyetlerinin amac›na ulafl›p ulaflmad›¤›n›, kurum için yararl› olup
olmad›¤›n› tespit etmek için bu faaliyetlerin ilk aflamas›ndan son aflamas›na kadar
denetlenmesi gerekir.

Halkla iliflkiler pek çok alan ve meslek grubundan kiflinin ilgi alan›na girdi¤i için disiplinleraras›
bir yaklafl›mla ele al›nmas› gereken bir konudur. Bu ba¤lamda farkl› alanlara göre farkl›
halkla iliflkiler anlay›fllar› bulunmaktad›r. Ayr›ca kurumun niteli¤i de¤ifltikçe konunun
içeri¤i de de¤iflmektedir. Örne¤in özel sektörde ve kamu kesiminde halkla iliflkiler gibi
ya da yerel yönetimlerde ve merkezi yönetimde halkla iliflkiler gibi vb. K›sacas›, kurumlar›n
büyüklükleri, kurulufl amaçlar›, ba¤l› olduklar› birimler ya da faaliyetleri gibi pek çok faktör
nedeniyle halkla iliflkilerin içeri¤i ve uygulanma çerçevesi de¤iflebilmektedir. Konumuz
belediyelerde halkla iliflkiler anlay›fl›na odakland›¤› için bu s›n›rlar içinde kal›nacakt›r.
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3. Kamu Yönetiminde Halkla ‹liflkiler

Ülkemizde “halkla iliflkiler” kavram›n›n bilinmesine karfl›n, toplumsal ve yönetsel
sistemimiz böyle bir uygulamaya gereksinme duymad›¤› için kamu yönetiminde halkla
iliflkiler konusu son y›llara kadar ihmal edilmifltir. Literatüre bak›ld›¤›nda yetmiflli y›llara
kadar gerek akademik düzeyde gerekse yönetim içinde konuyu ele alan s›n›rl› say›da
araflt ›rma ve çal ›flma oldu¤u görülmektedir  (Kazanc›,  2004: 11-12).

Kamu yönetimi aç›s›ndan farkl› halkla iliflkiler yorumlar› bulunmaktad›r: Bunlardan bir
k›sm› yönetimin iletiflimden yararlanarak çevreye do¤ru bilgiler aktarmas› uygulamas›n›,
halkla iliflkiler çal›flmas› olarak görmekteyken, di¤er bir k›sm› ise “halkla iliflkiler”i örgütün
çevreyle olan, reklam ve propaganda d›fl›ndaki, tüm etkileflim biçimleri olarak
de¤erlendirmektedir. Ayr›ca baz› yorumlar, uygulamadan sonuç ç›karmakla birlikte daha
çok olmas› gereken üzerinde durmaktad›r. K›saca belirtilecek olursa, tan›ma ve tan›tma
halkla iliflkiler uygulamas›n›n iki temel aflamas›n› oluflturmaktad›r. Bu aflamalar›n içeri¤i
yönetilenleri ayd›nlatma, yönetimin eylem ve ifllemlerini halka tan›tma; halk›n isteklerini,
flikayetlerini ya da yak›nmalar›n› ise tan›ma/ö¤renme olarak aç›klanabilir (Kazanc›,1995:65).

Kamu yönetimi disiplini aç›s›ndan halkla iliflkiler, "bir kamu kuruluflunun iliflkide bulundu¤u
toplum kesiminin güven ve deste¤ini sa¤lamak için giriflti¤i, iki yönlü iletiflime dayal›,
sonuçta kamuoyunda kuruluflun, kuruluflta da toplumun istedi¤i yönde de¤iflikliklerin
gerçekleflmesine, böylece kurulufl ile çevresi aras›nda olabilecek en uygun ölçekte uyum
ve denge sa¤lanmas›na yönelik sistemli ve sürekli çabalar" olarak tan›mlanmaktad›r
(Yalç›nda¤, 1988: 57).

Kaya’n›n çal›flmas›nda (2000:112,113) kamu yönetiminde halkla iliflkilerin amaçlar› flu
flekilde s›ralanmaktad›r: Kurumsal kimli¤i oluflturmak ve benimsetmek, kamuoyunun
kamu kurulufluna iliflkin e¤ilimlerini ölçmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, halkta
yönetime karfl› olumlu tutumlar gelifltirmek, kamuoyunu ayd›nlatmak ve halk›n kamu
kurulufluyla olan iflinin kolaylaflt›r›lmas›n› sa¤lamak, halka kuruluflun hizmet politikas›yla
ilgili bilgi vermek, kurulufllar taraf›ndan yürütülen önemli projeler hakk›nda kesin kararlar
al›nmadan önce halka görüfllerini bildirme f›rsat› tan›mak, kararlar›n daha isabetli olmas›n›
sa¤layacak bilgileri kamudan elde etmek, yasal düzenlemeleri yurttafllara duyurmak ve
insanlar›n yasalara uymas›n› sa¤lamak, kurumla halk aras›nda iflbirli¤i sa¤lamak, yasalar
ve uygulamalarla ilgili aksakl›klar›n saptanmas›nda ve giderilmesinde kamuoyunun
görüfllerinden yararlanmak.

4. Belediyelerde Halkla ‹liflkiler

Yerel yönetimler kamusal hizmetlerin yerel düzeyde sunulmas›n›n en önemli arac›
kurumlar›n› oluflturmaktad›r. Bireyler ya da çeflitli kurumlar, kendi yaflad›klar› do¤al
çevrede öncelikle ve s›kl›kla yerel yönetim birimlerinin uygulamalar›yla karfl› karfl›ya
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kalmaktad›r. Vatandafllar kendi seçtikleri yerel yönetim organlar›nca yerine getirilen,
kendi ödedikleri vergilerle finanse edilen kamusal hizmetleri almaktad›rlar. Bu aç›dan
yerel kamusal hizmetlerin karfl›lanmas› süreci, yerel yönetim birimleriyle halk›n karfl›
karfl›ya kald›¤› birincil iliflki a¤lar›n› temsil etmektedir. Bu durum halkla iç içe gerçekleflen
hizmet sürecinin demokrasi aç›s›ndan önemini artt›rmakta ve pratik siyasetin okullar›n›
oluflturmaktad›r. Bu itibarla yerel yönetimlerdeki halkla iliflkiler uygulamalar›, demokrasi
ve gündelik yaflam aç›s›ndan di¤er birimlere nazaran daha büyük bir önem tafl›maktad›r.

Yerel yönetimlerde halkla iliflkiler uygulamalar›n›n genel düzeydeki amaçlar› Tortop’un
(1991:153) çal›flmas›nda flu flekilde ifade edilmifltir: Vatandafllara yerel yönetim kuruluflunun
hizmet politikalar› ve uygulamalar›na iliflkin bilgi vermek; yerel yönetim kurulufllar›nca
kesin kararlar al›nmadan önce önemli yeni projeler hakk›nda görüfllerini belirtme f›rsat›
vermek; yerel yönetimlerin sistemi ve iflleyifli ile kendi hak ve sorumluluklar› konular›nda
vatandafllar› ayd›nlatmak; vatandafll›k gururunu afl›lamak ve gelifltirmek. Halkla iliflkilerin
bu amaçlar› gerçekte demokrasinin, hukuk devletinin, kat›l›m›n, fleffafl›¤›n, kamu yarar›n›n,
kamusal hizmetlerdeki etkinli¤in ve verimlili¤in gerektirdi¤i hususlar› oluflturmaktad›r.

Halkla iliflkilerin önemli bir konusu olan belediyecilik, kent halk›n›n seçimiyle harekete
geçen, halk›n denetiminde hizmet veren, hizmetleri ve personeliyle sürekli elefltirilen
ve gündemde kalan bir örgütün iflleyiflini ifade etmektedir. Halk ve belediyeler sürekli
olarak karfl› karfl›ya gelmektedir. Çünkü belediyelerin yapt›klar› görevler artm›fl, yerel
sorunlar büyümüfltür. Genifl halk kitlelerinin deste¤i olmadan belediyelerin ifllevlerini
yerine getirebilmeleri ve bunlar› sürdürebilmeleri mümkün de¤ildir. Bu nedenle halk›n
güven ve deste¤ini kazanmak, di¤er kamu kurulufllar›na nazaran belediyeler için daha
çok önemlidir (Ertekin, 1995:3).

Belediye yönetiminde halkla iliflkilerin amac› yerel topluluk üzerinde olumlu izlenim
b›rakmak, yerel hizmetlerin etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›rmakt›r. Yönetim ile halk
aras›ndaki iliflkileri tatminkar bir seviyede tutmak için, halka yönetimin amac› hakk›nda
bilgi vermek böylece yerel halk üzerinde yönetimin iflleyifli hakk›nda olumlu bir kanaat
uyand›rmaya çal›flmak tek bafl›na yeterli de¤ildir. Halk›n idare ile günlük iliflkilerinin en
iyi flartlar içinde yaflanmas› gerekmektedir. Bu durum, her fleyden önce halka, hak ve
ödevleri ile idareye baflvuru flekilleri hakk›nda basit, aç›k ve kesin bilgi vermeyi
gerektirmektedir (Gournay, 1971:91).

Bu ba¤lamda belediyelerde halkla iliflkilerin temel amac› “bir yandan halk›n istedi¤i
belediyeyi, bir baflka de¤iflle ‘halk›n belediyesi’ni, öte yandan ‘belediyeden yana olan,
belediyeyi destekleyen kent kamuoyu’nu oluflturmakt›r” (Yalç›nda¤, 1996:11). Bu iki
uçlu bir süreçtir; bir taraf›n ihmal edilmesi sa¤l›kl› bir halkla iliflkiler uygulamas›n›
engelleyecek ve yap›lanlar amac›na ulaflamayacakt›r.

Amerikan Halkla ‹liflkiler Derne¤i’nin (PRSA) aç›klad›¤› halkla iliflkilerdeki kimi toplumsal
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de¤erler, gerçekte belediyelerdeki halkla iliflkiler uygulamalar›n›n da temellerini
oluflturmaktad›r. Bu temel de¤erler flu flekilde belirtilmifltir (Yalç›nda¤, 1996:12):

- Halkla iliflkiler toplumumuzda, halk›n isteklerinin ve ç›karlar›n›n kurumlara duyurulmas›n›
sa¤layacak bir araçt›r. Halkla iliflkiler halka duyars›z kalan kurumlara karfl› halk›n dilek
ve gereksinimlerini yorumlad›¤› ve temsil etti¤i kadar, kurulufllar için ayn› ifllevi halka
karfl› da yapar.

- Halkla iliflkiler yumuflak ve halk yarar›na iliflkiler kurarak kurulufllarla toplumsal gruplar
aras›nda karfl› l ›k l ›  uyumun sa¤lanmas›na yard›m eden bir  araçt › r .

- Halkla iliflkiler özgürlükler için bir emniyet sübab›d›r. Karfl›l›kl› anlay›fllarla çözümler
bulunmas›n› sa¤lad›¤› için keyfi ifllem ve eylemlerde zorlamalar› en az düzeye indirir.

- Halkla iliflkiler bireylerin, yaflamlar›n› etkileyen konular üzerinde bilgi sahibi olmalar›na
olanak sa¤layan iletiflim sisteminin temel ö¤elerinden birisidir.

- Halkla iliflkiler uzmanlar›, kuruluflta topluma karfl› sorumluluk de¤erlerinin oluflmas›na
yard›mc› olabilirler.

- Halkla iliflkiler evrensel bir etkinliktir. Yaflam›n her alan›nda ifllevi vard›r. Baflkalar›ndan
kabul görme, iflbirli¤i ve sevgi, sempati bekleyen herkes halkla iliflkilerin ilkelerini
uygulamaktad›r.

Ayr›ca belediyelerde verilen kamu hizmetlerinin sunulmas›nda baz› standartlar oluflturulmas›
gereklidir. Herkese ayn› hizmet kalitesinin sunulabilmesi ve hizmet almada ayr›cal›kl› bir
kesim oluflmamas› için, kamusal hizmetlerde baz› standartlar›n belirlenmesi ve bunlara
uyulmas› gereklidir (Aktan, 1998: 90):

- Ulafl›labilirlik: Kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan memur ve yöneticilere vatandafl›n
kolayca ulaflabilmesi sa¤lanmal›d›r. Sorunu anlamak ve bilgi almak isteyen vatandafla
en k›sa zamanda hizmet verilmesi amaçlanmal›d›r.

- Cevap Verme Süresi: Vatandafllar›n kamu kurum ve kurulufllar›na yaz›l› baflvurular›n›n
en geç iki hafta içerisinde cevaplanmas› bir performans standard› olarak kabul ve ilan
edilmelidir.

- Performans Standartlar›n›n Belirlenmesi: Posta ve telefon hizmetleri, elektrik, su,
havagaz› ba¤lanmas› ifllemleri, iflyeri çal›flma ruhsat› verilmesi, e¤itim ve sa¤l›k
kurumlar›n›n hizmetlerinin sunulmas› vb. hizmetlerde belirli performans standartlar›n›n
mutlaka oluflturulmas› ve ilan edilmesi gereklidir.
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4.1. Belediyelerde Halkla ‹liflkilerin Yeri

Örgütlerde birimlerin önemi, hiyerarflik yap›ya göre en alt basamaktan en üst basama¤a
do¤ru giderek artan bir ivme kazanmaktad›r. Bu nedenle bir genel müdüre ba¤l› olan bir
birim ile flube flefine ba¤l› bir birimin etkinli¤i ve önemi ayn› olmayacakt›r. Asl›nda halkla
iliflkiler ile ilgili sorumluluk, örgütün hiyerarflik yap›s›nda en alt basamaktan en üst
basama¤a kadar tüm yöneticilerde olmal›d›r. Kuruluflun tarihsel geliflimi, karfl›laflt›¤›
sorunlar, çal›flma alan›, sorumlu personelin kiflili¤i ve di¤er yöneticilerin kiflilikleri halkla
iliflkiler biriminin örgüt içindeki yerini belirleyen faktörlerdir. Bu faktörler göz önüne
al›nd›¤›nda, halkla iliflkiler birimlerinin yüksek yöneticiye en yak›n konumda olmas›
gerekti¤i düflünülmektedir. Çünkü örgütün genel politikas›n› izleyen yönetici, genel
politikaya katk› sa¤layan halkla iliflkiler birimlerini yan›nda hissetmelidir (Ertekin, 1995:6).

Acar’›n (1994:13) kamu yönetiminde halkla iliflkiler birimlerinin örgüt yap›s› içerisindeki
yerini belirlemeye yönelik olarak yapt›¤› Türk Kamu Yönetiminde Halkla ‹liflkiler Araflt›rmas›
sonuçlar›na göre, halkla iliflkiler birimlerinin en üst yönetime daha çok yaklaflt›¤›
belirlenmifltir. Buna göre ülkemizde halkla iliflkiler birimleri ço¤unlukla (% 73.1) en üst
yönetime ve üst yönetim yard›mc›l›¤› (% 23.2) birimine ba¤l›d›r. Belediyelerde de halkla
iliflkiler birimlerinin ba¤l› oldu¤u birimler s›rayla en fazla (% 51.3) en üst yönetim, %
28.2 di¤er birimler, % 20.5 ise üst yönetim yard›mc›l›¤› birimleridir (Acar 1994:13). (Tablo
I’de kamu yönetiminde halkla iliflkiler birimlerinin örgüt yap›s› içerisindeki yerine iliflkin
bilgiler bulunmaktad›r).

Ancak kamu örgütlerinde ve özellikle de belediyelerde halkla iliflkilerin kifliye de¤il de
kuruma yönelik olmas› esas al›nmal›, yani bir bakana de¤il bakanl›¤a, belediye baflkan›na
de¤il belediyenin kendisine yönelmelidir (Birkan, 1998:145). Çünkü ülkemizde kamu
kurumlar›nda her seçimde üst yönetici kadrolar de¤iflti¤i için kifliye yönelik uygulamalar
olarak kalan halkla iliflkiler birimleri, dönem politikas›n›n etkisiyle amac›n› ve tarafs›zl›¤›n›
yitirip olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu noktada bir di¤er önemli konu da,
kenti ve kent halk›n› temsil eden belediye meclisi üyelerinin halkla iliflkileridir. Belediye
baflkan›n›n gücü ve etkilili¤i, belediye meclisinin halkla iliflkilerini olumsuz
etkileyebilmektedir. Yerel siyasal yaflam ve siyasal kültür bu durumdan önemli ölçüde
etkilenmektedir (Ertekin, 1995:9).
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1 En Üst Yönetime Ba¤l›

2 Üst Yön Yrd Birimine Ba¤l›

3 Bir Daire Baflkanl›¤›na Ba¤l›

4 Di¤er

5 Toplam

Belediyelerin halkla iliflkileri aç›s›ndan ortaya ç›kan sorunlar›n önemli bir k›sm› ise belediye
baflkanlar›n›n yöneticilik ifllevlerini yerine getirmedeki baflar›lar› ile ilgilidir. Belediye
baflkanlar›n›n yürütmesi gereken ifllevler üç kategoride incelenebilir. Bunlar (Yalç›nda¤,
1996:95):

- Giriflim: Belediye baflkan›n›n ve çevresinin yeni fikir ve projeler ortaya koymas›,
bunlar›n mecliste, kentlilerle, sivil toplum örgütlerince ve medyada tart›fl›lmas›na uygun
ortamlar yaratmas›, halk taraf›ndan kabul gören düflünce ve projelerin hayata geçirilmesi
için örgütsel çabay› göstermesi beklenmektedir.

- Liderlik ve Eflgüdüm: Belediye baflkan›n›n belediye birimleriyle ve belediye hizmetleriyle
ilgili baflka kurum ve kurulufllarla belediye aras›nda eflgüdüm sa¤lamas› ve iyi iliflkiler
kurmas›, belediye bürokrasisine ve meclisine liderlik ederek, etkili ve verimli bir yönetimi
gerçeklefltirmesi beklenmektedir. Anadolu Stratejik Araflt›rma Vakf›’n›n araflt›rma
bulgular›na göre, deneklerin belediye baflkanlar›nda bulunmas›n› istedikleri niteliklerin
bafl›nda dürüst olmak (% 18.0) ve halka yak›nl›k (% 18), ikinci s›rada halk›n sorunlar›n›
ve isteklerini dikkate alma (% 12), üçüncü s›rada ise yarat›c›l›k (% 11) gelmektedir.

- Yorumlama: Belediye baflkan› mecliste ald›¤› kararlar› belediye bürokrasisine aktar›rken,

Tablo I- Kamu yönetiminde halkla iliflkiler birimlerinin
örgüt yap›s› içerisindeki yeri

Bakanl›klar

1

2

3

4

5

9

6

0

0

15

N %

K‹T’ler

60.0

40.0

0.0

0.0

3

7

10

5

25

N %

12.0

28.0

40.0

20.0

Üniversiteler

9

2

9

0

20

45.0

10.0

45.0

0.0

Di¤er
Merkezi
Kurulufl

10

3

0

7

20

n %

50.0

15.0

0.0

35.0

Valilikler

32

13

0

3

48

66.7

27.1

0.0

6.3

Belediyeler Genel
Toplam

n % N %

20

8

0

11

39

51.3

20.5

0.0

28.2

n %

83

39

19

26

167

49.7

23.4

11.4

15.6

n %
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meclisin hizmet politikas›n›n amaçlar›n›n, ilkelerinin, bürokrasi taraf›ndan do¤ru
yorumlamas›n› ve benimsenmesini sa¤lamak durumundad›r.

4.2. Belediyelerde Halk›n Yönetime Kat›l›m›n›n Sa¤lanmas›

Halkla iliflkiler terminolojisi içinde kat›lman›n tan›m›, “yönetilenlerin yönetimle
kaynaflmaks›z›n yönetsel çal›flmalar› etkileyen kararlarda do¤rudan do¤ruya etkili
olmalar›d›r”. Yönetsel örgütün kararlar›na kat›lacak olanlar›n üye olmas› gerekmez. Hem
çal›flanlar›n hem de ifllem çevresinin kararlara kat›lmas› en ideal olan›d›r (Kazanc›,
1995:142).

Kat›l›m›n iki flekli vard›r: Halk›n giriflimi ile olan aktif kat›l›m, belediyenin giriflimi ile olan
pasif kat›l›m. Halk›n giriflimi ile olan aktif kat›l›m yöntemleri: Halk›n giriflimi ile yap›lan
referandum (halk oylamas›), seçilmiflleri halk oylamas› ile görevden alma, örgütlü ya da
örgütsüz hemfleri giriflimleri, belediyeye bireysel hemfleri baflvurular› ve yak›nmalar,
meclis toplant›lar›na kat›lma, arac› kullanma ve rüflvet, fleklinde s›ralanabilir. Belediyenin
giriflimi ile ya da yasal düzenlemelerle sa¤lanan pasif kat›l›m yöntemleri ise: Hemfleri
toplant›lar›, halk günleri, mahalle toplant›lar›, muhtarlar toplant›lar›, gruplarla iliflkiler,
mahalle ve semt dan›flma merkezleri, kampanyalar ve proje demokrasisi fleklinde
s›ralanabilir (Yalç›nda¤, 1996: 130-146).

Aktif ya da pasif flekildeki halk kat›l›m›n›n yararlar› ise bireylerde demokrasi duygusu
gelifltirme, yurttafllara denetleme yetkisi kazand›rma, bireyleri sosyallefltirme, kurumlara
insana dönük nitelik kazand›rma, yurttafllar›n gereksinim ve beklentilerine uyum sa¤lama
ve baflar› kazanma (Yalç›nda¤, 1996: 129-130) fleklinde özetlenebil ir.

Kat›l›m›n sa¤lanmas› için öncelikle çeflitli yollarla halka ulafl›lmas› gereklidir. Belediye
yönetiminin hedef kitlelere ulaflmada kullanabilecekleri yöntemler, Ertekin’in çal›flmas›nda
(1995:7) flu flekilde belirtilmifltir:

a) Sözlü do¤rudan do¤ruya haberleflme yollar›:

- Karfl›lama teknikleri

- Bas›n mensuplar ›na has kokteyl ,  konferans,  z iyaret ve yemekler

- Seminer, konferans ve ö¤retici seyahatler

b) Yaz›l› haberleflme yollar›:

- Kurum içi bülten ve sirküler

- Göze ve kula¤a hitap eden kitle haberleflme araçlar›



261

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Dokuzuncu Bölüm

Bir baflka ayr›m da bas›l› ve bas›l› olmayan araçlar olarak yap›labilir:

Bas›l› araçlar: Gazete, dergi, broflür, bülten, el kitab›, y›ll›k, mektup, damga, pankart,
el ilan›, afifl vb.

Bas›l› olmayan araçlar: Radyo, televizyon, film, sergi, toplant›, sosyal olaylar, aç›k
oturum, kurs, yar›flma, konferans vb.

4.3. Belediyelerin Halk›n ‹stek ve Gereksinimlerini Tan›ma Yöntemleri

Belediyelerde vatandafl›n gereksinimlerini anlama ve ihtiyaçlar›n› gidermeye yönelik
çeflitli giriflimler bulunmaktad›r. Bunlar›n önemli olanlar› afla¤›da ele al›nm›flt›r.

a) Dan›flma

Halkla iliflkilerle ba¤lant›l› olarak, bir yanda yönetim, öte yanda halk›n bulundu¤u bir
ortamda karar haz›rlamak için yönetimin halktan bilgi almas› dan›flma olarak
tan›mlanmaktad›r. Buradaki temel amaç, al›nacak bir karar ya da yap›lacak bir çal›flma
için halk›n ne düflündü¤ünü ö¤renmek, yönetilen ile yöneten aras›nda uyum sa¤lamakt›r.
Halk›n isteklerinin karar›n bir parças› oldu¤u dan›flma, bir yandan yönetimin yanl›fl
yapmas›n› engellerken, öte yandan karar›n uygulamas›ndan sonra ortaya ç›kacak tepkileri
karfl›laman›n yollar›n› gösterir. E¤er yönetim dan›flman›n gereklerini yerine getirirse
yerinde kararlar verme, do¤ruluk ve hakkaniyet sa¤lanacakt›r. Dan›flma yöntemleri iki
kategoride incelenebilir: Kamusal anketler (kamuoyu araflt›rmalar›) ve temsilcilere dan›flma
(Kazanc›, 1995:124).

Belediyeler çeflitli aral›klarla yapacaklar› kamuoyu araflt›rmalar›yla halk›n gereksinimlerini
ve isteklerini tespit edebilir ve halk›n iradesini çeflitli yollarla yönetime yans›tabilirler.
Dan›flmanl›k kurumu aç›s›ndan bakacak olursak, Türkiye’de 5216 say›l› Büyükflehir
Belediye Yasas›’n›n (2004) 20. maddesinde, “nüfusu ikimilyonu aflan büyükflehir
belediyelerinde on, di¤er büyükflehir belediyelerinde befli geçmemek üzere baflkan
dan›flman› görevlendirilebilir” ifadesi yer almaktad›r. Dolay›s›yla dan›flmanl›k kurumunun
ifllemesinde “zorunluluk” de¤il, “ihtiyarilik” söz konusudur.

b) Bas›n› ‹zleme

Genellikle radyo ve televizyonlar tek yönlü mesaj ak›fl› sa¤layarak yönetimden halka bilgi
tafl›yan kurumlard›r. Çünkü kamu yönetimi halkla iliflkiler anlay›fl› içinde bunlardan
yararlanmay› düflünmemifltir. Ancak özel radyo ve televizyonlardan tan›t›m amac›yla da
yararlan›lmaktad›r. Yaz›l› bas›n ise yönetimin çevreden bilgi almas›n› sa¤layan masrafs›z
bir yöntemdir. Yönetilenlerin bas›nda yer alan istekleri bu flekilde yönetimi etkilemeyi
baflar›r (Kazanc›, 1995:133).
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Ertekin’in çal›flmas›nda (1995: 8-9), belediye baflkan›na odaklanan halkla iliflkiler
yaklafl›m›nda baflkan›n halka ulaflmas›n›n merkezinde bas›n bulunmaktad›r. Bu yaklafl›ma
göre, halkla iliflkilerde bas›n çerçevesinde yap›lmas› gerekenler flöyle s›ralanmaktad›r:
Bas›n ve öteki kitle iletiflim araçlar›n› izlemek ve de¤erlendirmek; bas›n bülteni ç›kararak
güncel yerel sorunlar hakk›nda kamuoyuna bilgi sunmak; gerekti¤i zaman bas›n toplant›s›
yapmak; tüm belediye faaliyetleri ile ilgili olarak güncel ve özet bilgiyi bas›na ve ilgililere
sunmak; kamuoyunun belediye uygulamalar› ile ilgili tepkilerini baflkana ve birim
yöneticilerine zaman›nda objektif bir biçimde iletmek; bas›nda ve kitle iletiflim araçlar›nda
yer alan ve belediyeyi ilgilendiren dilek, flikayet ve önerilerle ilgili olarak bir arfliv sistemi
kurmak; bas›n ve halkla iliflkiler biriminin uzman personel, teknik donan›m yönlerinden
ileri düzeyde olmas›na özen göstermek.

c) Halk ile Do¤rudan Görüflme

Belediye hizmetlerine yönelik flikayetler, vatandafla sunulmas› gereken hizmetlerin
yetersizli¤i durumunda ortaya ç›kar. Bu nedenle hizmet alan belediye sakinlerinin,
olumsuz uygulamalardan kaynaklanan geliflmeleri yetkili kifli ya da kurumlara iletmesi
çok önemlidir (Dilek, 1992:136). Bu aç›dan halk ile do¤rudan görüflme halkla iliflkilerin
en yayg›n uygulamas›d›r. Amaç önce ya da o anda ortaya ç›km›fl olan soruna çözüm
bulmakt›r. Do¤rudan görüflme, gerek karar öncesi gerek karar sonras› yönetilenlerin
düflündüklerini ö¤renme imkan› verdi¤inden önemli bir halk› tan›ma yöntemidir. ‹ki
flekilde görüflme sa¤lanabilir: Kiflisel baflvuru yoluyla ya da telefonla görüflme yoluyla
(Kazanc›, 1995:135).

Kiflisel baflvuru, yerel toplumun belediye örgütü ve yerel hizmetlere yönelik düflünceleriyle,
flikayet ve isteklerinin belirlenmesinde etkin bir araçt›r. Kiflisel baflvuru, yönetim
mekanizmas›n›n iflleyifline hakim olan bir unsur olmakla birlikte, yönetime gerekli bilgileri
sa¤layan bir yap›da oluflturulmas› için, bu amac› sa¤lamaya yönelik örgütsel önlemlerin
al›nmas› gerekmektedir (Yalç›nda¤, 1988: 81).

Hem yüz yüze hem telefon ile hem de internet yolu ile vatandafl›n düflünce ve isteklerini
ulaflt›rd›¤› hemfleri baflvuru bürolar› olan beyaz masalar, kiflisel baflvuru uygulamas›n›n
en etkili yöntemlerinden biridir. Bu uygulama geri bildirim mekanizmas›na göre
yürütülmektedir. Müracaat edene iliflkin bilgiler, tarih, müracaat nedeni, konusu
kaydedilmekte; ilgili birim konuya yönelik olarak eyleme geçmektedir. Daha sonra ise
eylemin sonuçlar› ve geliflmeler hakk›nda müracaat eden kifliye bilgi verilmektedir.
Belediyelerde bu tür hizmet veren birimlerin bafl›nda beyaz masa, mavi masa ve ön
görüflme birimleri gelmektedir. Büyükflehir Belediyeleri hizmet sunduklar› nüfusun
büyüklü¤ü nedeniyle pek çok sorunla karfl›laflmakta ve hizmet sunulan halk da karfl›laflt›¤›
sorunlar› ilgili birimlere iletme ihtiyac› duymaktad›r. Bu nedenle Ankara’da Halk Dan›fl,
‹zmir’de Y›ld›r›m Servis ve ‹stanbul’da H›z›r Servis gibi birimler öncelikle büyükflehir



263

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Dokuzuncu Bölüm

belediyelerinde olmak üzere pek çok belediyede oluflturulmaktad›r (Acar, 1993: 123-
124).

Ayr›ca günümüzde belediyelerde  “internet ile eriflim” çerçevesince “e-belediyecilik”
de yayg›n hale gelmifltir. E-Belediye kavram›, kente iliflkin verilerin güncel teknolojiye
dayal› biliflim teknolojileri destekli çal›flmalarla yönetilerek, bu verilerden kent ve toplum
yarar›na çeflitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandafl›n hizmetine sunulmas›n›
ifade etmektedir (Henden, 2005: 52). E-belediyecilik uygulamas›n›n çeflitli faydalar›
vard›r. Bunlar (Henden, 2005: 54):

- Yerel halka sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlay›fl› olan mesai
saatlerinin d›fl›na ç›kararak 7 gün 24 saat haline getirebilmek;

- Dünya ile bütünleflme bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤›nda, yerel yönetim hizmetlerinin internet
ortam›na yans›mas›yla, sözü edilen hizmetlerin izlenebilirli¤inin yerelden dünyaya
aç›ld›¤›n› alg›layabilmek;

- Bürokratik evrak yo¤unlu¤unu azaltabilmek;

- Vatandafllar›n baz› bilgileri elektronik ortamda alabilme özgürlü¤ü dolay›s›yla, çal›flanlar›n
yo¤unlu¤unun azalmas›n› sa¤layabilmek;

- Hem çal›flanlar, hem de vatandafllar aç›s›ndan, yap›lacak ifllemler baz›nda zaman
tasarrufu sa¤layabilmek;

- Belediye-Vatandafl iliflkilerinin güçlendirilmesini sa¤layabilmek;

- ‹fl yo¤unlu¤unun belli bir miktar azalmas› ve ifl süreçlerinin daha düzenli hale gelebilmesi
nedeniyle, çal›flan memnuniyetini sa¤layabilmek;

- Kent gündeminin rahatça izlenebilmesini sa¤layabilmek;

- Kent verilerine iliflkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesini sa¤layabilmek;

- ‹nternet ortam›nda yap›lacak anketler sayesinde, halk›n beklenti, talep ve flikayetlerini
daha rahat ö¤renebilmek. (Tablo II’de klasik yerel yönetim anlay›fl› ile E-belediyecilik
uygulamalar›n› da içeren yeni yönetim anlay›fl› aras›ndaki farkl›l›klar sunulmufltur
(Henden, 2005: 56)).
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“E-belediyecilik, vatandafl›n yönetime kat›lmas›, fleffafl›¤›n, hesap verilebilirli¤in sa¤lanmas›
için önemli bir ortam haz›rlar. Kamu yönetimi kurumlar› aras›nda bilgi al›flveriflini
kolaylaflt›rarak bürokraside gereksiz ifllemlerin ve tekrarlar›n azalt›lmas›na imkan sa¤lar.
E-belediyecilikte ‘vatandafl odakl› hizmet’ anlay›fl› esas al›nmaktad›r. Bu da, 21. yüzy›l›n
kamu yönetimine ›fl›k tutmas› hedeflenen yönetiflim olgusunun ilkeleri ile do¤rudan
ilintilidir”. Bu ba¤lamda kifli ve kurumlar›n yerel yönetimlerden beklentileri; belediye
hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik; daha düzenli ve sa¤l›kl› bir çevre; düzenli bir trafik
ve yol; yollarda yönlendirme; abone ifllemlerinde ve ödemelerde h›z; afet halinde h›zl›,
etkin ve yararl› müdahale; imar ifllemlerinde h›z; yetkili kiflilere sorununu anlatabilme ve
ulaflabilme aç›s›ndan e-belediyecilik önemli ve gerekli bir uygulama olarak görülmektedir
(Henden, 2005: 57).

Belediyelerde kentlilerin görüfllerine telefonla ulaflmak için ise iki yöntem kullan›l›r.
Bunlardan ilki, halkla iliflkiler görevlilerinin telefonla kentlilere ulaflarak görüfllerini almas›d›r;
ikincisi ise saptanan sorular çerçevesinde hizmet birimlerinde görevlendirilen elemanlar
ya da birim yöneticisi taraf›ndan görüflmelerin yap›lmas›d›r. Bu yöntemle elde edilen

Paylafl›lmayan idari karar almalar Al›nan kararlar›n elektronik ortamda
paylafl›m›

KLAS‹K YEREL YÖNET‹M
ANLAYIfiI

E-BELED‹YEC‹L‹K
UYGULAMALARINI DA ‹ÇEREN
YEN‹ YÖNET‹M ANLAYIfiI

Uzun bürokratik ifl ak›fl› H›zl› ve seri elektronik süreç

Halka iliflkin kararlar›n, konuya dair fazla
bilgi toplanmas›na gerek görülmeden,
yönetic i ler taraf ›ndan veri lmesi

Yerel halk›n dilek ve önerilerinin anket,
flikayet, beyaz masa vb. yöntemlerle
toplanarak de¤erlendirilmesi ve hizmet
sunumu

Yönetim-Vatandafl iliflkisi Hizmet Sunan-Müflteri iliflkisi

Yetkili birimlere baflvurmada süreç
zorlu¤u

Eriflilebilirli¤in ve sürekli geliflmenin ilke
edinilmesi

Di¤er kamu kurumlar›yla olan iliflkilerde
uzun bürokratik süreçler

Kurumlar aras› entegrasyon ve etkinlik

Bürokratik denetleme Bireysel kat›l›mc›l›k ve performans
ölçümü

Tablo II- Klasik Yerel Yönetim Anlay›fl› ‹le E-Belediyecilik Uygulamalar›n›
da ‹çeren Yeni Yönetim Anlay›fl› Aras›ndaki Farkl›l›klar
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faydalar flöyle s›ralanabilir: Yanl›fl anlafl›lmalar önlenmektedir; kentliler belediyenin
kendilerini önemsedi¤i, görüfllerine de¤er verdi¤i duygusu edinmektedir; çok say›da
kentliye kolayl›kla ulafl›lmaktad›r; kifliler telefonla yap›lan görüflmelerde yüz yüze
görüflmelere göre daha rahat olmakta ve görüfllerini serbestçe dile getirmektedir; kimi
durumlarda belediye bu tür iliflkide yapt›¤› ifller hakk›nda bilgi vererek belediye hakk›nda
güven duyulmas›na yard›mc› olmaktad›r; hemflerilerin belediye hizmetlerine ve görevlilerine
iliflkin yak›nmalar› varsa bunlar için önlem al›nmas› kolaylaflmaktad›r (Yalç›nda¤, 1996:
125,126).

Ertekin’in çal›flmas›nda halk›n belediye örgütüne iliflkin yak›nma nedenleri flu flekilde
aç›klanmaktad›r: Yap›lan hizmetlerin nitelik ve nicelik bak›m›ndan yeterli olmamas›,
ifllemlere iliflkin afl›r› k›rtasiyecilik ve formaliteler nedeniyle vatandafla güçlük ç›kar›lmas›,
ifl sahiplerine baflvurular›nda eksik ve yetersiz bilgi verilmesi, ilgili görevlilerin genellikle
yeterli yetkiye sahip olmamas› ya da yetkinin mevcut oldu¤u durumlarda ço¤u zaman
görevlilerin yetkilerini kullanmaktan kaç›nmalar›, ifllerin sürüncemede kalmas›, ifl sahiplerine
eflit ifllem yap›lmamas›, görevlilerin ifl sahiplerine karfl› ilgisiz davranmas› ve kolayl›k
göstermemesi, belediyelerde ifli olanlar›n nereye, kime ve nas›l baflvuracaklar›n› bilmemesi
ve onlara yol gösterenin bulunmamas›, halka hizmet eden personelin güler yüzlü
olmamas›, ço¤u zaman ifl sahiplerine nezaket kuralar›n›n d›fl›na ç›karak davran›lmas›
(Ertekin, 1995: 9-10). Bu nedenle belediyelerde kiflisel baflvuru uygulamalar›
gerçeklefltirilirken kaliteyi sa¤lamaya dönük iyi bir halkla iliflkiler sisteminin oluflturulmas›
gerekir.

d) Referandum

Kamuoyunun gerçek e¤ilimlerini saptaman›n en etkin yolu olan referandum yöntemi,
halk›n belediye hizmetleri konusundaki yaklafl›mlar›n›n belirlenmesi ve kat›l›m›n
oluflturulmas›nda önemli rol oynar. Baz› karar ve uygulamalarda halk›n görüfllerinin
al›nmas›, sunulan çözüm önerilerinden hangisinin üzerinde yo¤unlaflt›klar›n›n belirlenmesi
amac›na yönelik olarak yap›lan referandumun, e¤er ulafl›lacak sonucun yapt›r›m gücü
olursa yerel sorumluluk, aidiyet ve hemflerilik bilincinin gelifltirilmesine katk›s› olaca¤›
düflünülebilir. Bu noktada referandum sonucu ortaya ç›kan kararlar›n uygulamaya
uyarlanmas› önem tafl›maktad›r. Referandum yöntemi Avrupa Yerel Özerklik fiart›,
Avrupa Kentsel fiart› gibi yerel yönetimler ile ilgili baz› metinlerde öngörülmüfl iken,
ülkemizde yerel düzeyde referandum modeli sadece belediye yönetimine geçilmesi
noktas›nda köy halk›na uygulanmaktad›r (Öner, 2001: 109-110).

e) Kamuoyu Araflt›rmalar›

Kamuoyu araflt›rmalar›  "kamuoyunu temsil etmek üzere seçilen bir örnek grubunu
oluflturan bireylerle görüflerek veya anket soru ka¤›d› gönderilerek belirli bir ya da birkaç
konu hakk›ndaki e¤ilimlerini, görüfllerini, kanaatlerini ya da kimi zaman tutum ve
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davran›fllar›n› belirlemek üzere yap›lan araflt›rma" fleklinde tan›mlanmaktad›r (Yalç›nda¤,
1996: 107). Yap›lan bu araflt›rmalar ile belediye hizmetlerinin aksayan yönleri, yap›lan
hizmetlerin amac›na ulafl›p ulaflmad›¤›, vatandafllar›n ald›klar› hizmetlere iliflkin görüflleri
gibi belediye hizmetlerine iliflkin pek çok uygulama hakk›nda bilgi sahibi olunabilir. Ancak
baz› durumlarda istatistiksel verilerin siyasal bir araç olarak kullan›lmas› amac›yla yap›lan
bilimsellikten uzak çal›flmalar, vatandafllar›n görüfl ve beklentilerine yönelik yanl›fl
anlay›fllara sebep olabilmektedir.
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10.1. BELED‹YELERDE ÇEVRE YÖNET‹M‹

Girifl

‹nsanlar›n özellikle ekonomik etkinliklerinin h›zla artmas›, çeflitlenmesi ve ölçek olarak
büyümesi, çevrenin tafl›ma kapasitesini zorlamakta ve pek çok olumsuz sonuçlar›n ortaya
ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Söz konusu olumsuz sonuçlar, do¤al yaflam ve do¤al
kaynaklarla birlikte insan yaflam›n› da etkilemektedir. Daha önceleri öngörülemeyen bir
gelecekte ortaya ç›kmas› beklenen çevre sorunlar›, halihaz›rda gündelik yaflam›m›z›
do¤rudan etkilemektedir. Bu nedenle, toplumsal yaflant›da ekonomik ve siyasal sorunlar›n
yan›nda çevre sorunlar›ndan da söz edilmektedir.

Toplumsal yaflam›n en önemli sorunlar›ndan birisi olmas› nedeniyle, çevre sorunlar› yerel
yönetimleri yak›ndan ilgilendirmektedir. Özellikle belediyelerin, son y›llarda çevre
sorunlar›n›n olumsuz etkilerinin giderilmesi konusunda yo¤un bir çaba içinde olduklar›
gözlemlenmektedir. Öte yandan, vatandafllar›n da belediyelerden bekledikleri öncelikli
hizmet alanlar›ndan birisini çevre yönetimi oluflturmaktad›r. Günümüzde baflar›l› ve
ça¤dafl belediyecilik ölçütlerinden birisini, çevre yönetimine verilen önem ve kentte
gerçeklefltir i len çevreyle i lgi l i  faaliyetlerin yo¤unlu¤u oluflturmaktad›r.

1. Çevre Sorunlar› Ve Yerel Yönetimler

En genel biçimde çevre sorunlar›, hava, toprak ve suda meydana gelen ve insan ve
di¤er canl›lar›n sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen kirlenme ve bozulmalar olarak tan›mlanmaktad›r
(Kelefl, Ertan, 2002: 24). Günümüzde yukar›da say›lanlar d›fl›nda pek çok sorun art›k
çevre sorunu olarak alg›lanmaktad›r (Görmez, 2007: 9). Di¤er deyiflle, çevre sorunlar›
kapsam›ndaki sorunlar›n niteli¤i gittikçe çeflitlenmektedir.

Çevre sorunlar›n›n temelde insan etkinliklerinin bir sonucu oldu¤u hemen herkesçe
kabul edilmektedir. Bu ba¤lamda, insanl›¤›n özellikle 17. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
sanayi devrimiyle bafllatt›¤› geliflme süreci, çevre sorunlar›n›n  derinleflmesine yol
açm›flt›r. Bu sürece ba¤l› olarak çevre sorunlar›n›n bafll›ca sebepleri; (Görmez, 2007: 11-
17). Bu sebeplere ba¤l› olarak ortaya ç›kan çevre sorunlar›; 1. Su, hava nüfus art›fl›,
sanayileflme, kentleflme ve turizm olarak say›labilir ve toprak kirlili¤i, 2. Gürültü ve
görüntü kirlili¤i, 3. Kat› at›klar ve çöpler, 4. Kentsel mekanlarda yeflil alan azl›¤›, 5.
Ormanlar› yokolmas› ve erozyon, 6. Baz› bitki ve hayvan türlerinin azalmas› ve yok olmas›
olarak s›ralanabilir (Sandal, 1997: 50).

Gerek sebeplerine ve gerekse çeflitlerine bak›ld›¤›nda çevre sorunlar›n›n kentsel yaflamla,
dolay›s›yla yerel yönetimlerle çok yak›ndan ilgili oldu¤u görülür.  Asl›nda çevre sorunlar›,
merkezi idare eliyle çözülemeyecek nitelikteki sorunlard›r (Görmez, 2007: 144). Gerçekten
de yerel yönetimler, yerel nitelikli hizmetleri görmek amac›yla kurulmufl kurumlar olarak,
yerel düzeyde çevreyi etkileyen olumsuz durumlar›n ortadan kald›r›lmas›nda en önemli
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rolü oynarlar (Mutlu, 2001: 31). Çöplerin toplanmas› ve ortadan kald›r›lmas›ndan sa¤l›kl›
su teminine kadar birçok çevresel hizmet, yerel yönetimler taraf›ndan görülmektedir
(Kelefl;Ertan, 2002: 264). Öte yandan bozulmufl olan çevre koflullar›n› düzeltmek ve
çevreyi gelifltirmek de yerel yönetimlerin önemli ifllevleri aras›ndad›r. Tüm bunlar›n, o
yörenin durumuna ve ihtiyaçlar›na göre dikkatle yap›lmas›, yerel yönetimlerin oluflturacaklar›
çevre politikalar›n›n temelini teflkil eder.

Çevre sorunlar› ile yerel yönetimler aras› iliflkiyi do¤uran en önemli gerekçe, bu tür
sorunlar›n yerel boyutlu olmas›d›r.  Çevre sorunlar›n›n yerel boyutlu olmas›, sorun
ç›kt›¤›nda ya da ç›kmadan yap›lacak giriflimlerin yerel nitelikli olmas›n› gerektirir (Geray,
1998: 57). Yerel bir sorun konusunda yerel halka ve yerel yaflama yak›nl›k, merkezi
yönetimden ziyade yerel yönetimlerin bir özelli¤i oldu¤una göre, belirlenecek politikalar›n
ve sorumlu kifliliklerin de yerel olmas› gerekir.

Yerel çevre sorunlar› konusunda belirlenecek politika önceli¤inin yerel nitelikli oluflu,
hem Sürdürülebilir Kalk›nma’yla hem de Avrupa Birli¤i’yle ilgilidir. Haziran 1992’de Rio
Konferans› sonucu ortaya ç›kan “sürdürülebilir kalk›nma” ilkesine göre kalk›nma çabalar›,
do¤ay› d›fllamadan, onunla uyumlu bir nitelik tafl›mal›d›r. Sürdürülebilir kalk›nman›n halk
taraf›ndan anlafl›labilmesi ve hayata geçirilebilmesi noktas›nda insanlara yak›n olan yerel
yönetimler hayati  rol oynamaktad›r.

Öte yandan, Avrupa Birli¤i taraf›ndan benimsenen “hizmette halka yak›nl›k (subsidiarity)”
ilkesine göre de  hizmetin, yerel halka yak›n yönetim birimince görülmesi esast›r. Di¤er
bir ifade ile kamu yükümlülükleri genelde ve tercihen yurttafllara en yak›n olan yerel
yönetimler taraf›ndan uygulanacakt›r (Mahalli ‹dareler Genel Müd., 1995: 8). Bu ba¤lamda,
yerel yönetimlerin merkezi yönetime göre yerel düzeydeki sorunlar›n ve gereksinmelerin
tespitinde daha öncelikli ve etkili olaca¤› ortadad›r.

Ülkemizde özellikle 1950’li y›llardan sonra kentlere do¤ru bir iç göç bafllam›fl ve kentsel
nüfus artm›flt›r. Do¤al olarak, ço¤alan nüfusun kentsel ihtiyaçlar› da artm›fl, bu ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› sürecinde de pek çok sorun ortaya ç›km›flt›r. Hava kirlili¤inin ve gürültünün
önlenmesi, su sa¤lanmas›, at›k sular›n ar›t›lmas›, çöplerin toplanmas› ve yok edilmesi,
yeflil alanlar›n korunmas› ve ço¤alt›lmas›, sa¤l›ks›z besin üretimlerinin önlenmesi ve
bunlar›n devaml› kontrolü, naz›m imar planlar› ve çevre düzeni planlar›n›n yap›lmas› ve
flehrin gelecekteki ihtiyaçlar›na göre altyap› yat›r›mlar›n›n sa¤lanmas›, kentleflmeye
paralel olarak artan sorunlard›r.

Özellikle kentlerde artan bu sorunlarla birlikte, genel olarak yerel yönetimlerin, özelde
ise belediyelerin, planlama hizmetleri, yerel kamu hizmetleri, çevre yönetimi ile beldenin
sa¤l›kl› ve düzenli geliflmesi gibi ifllevleri ço¤alm›flt›r (Kelefl, 1993: 9). Gerek ülkemizde,
gerekse dünyada yerel yönetimler, “yerel yaflama yak›nl›k” (Geray, 1998: 58) özelli¤i
bak›m›ndan, toplumsal ve ekonomik sorunlardan ve bunlar›n bir uzant›s› olan çevre
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sorunlar›ndan sorumludur. Yerel yönetimlerin bu sorumlulu¤unu yerine getirebilmesi,
etkili “yerel çevre politikalar›” gelifltirilmesine ba¤l›d›r.

Bu çerçevede, belediyeler ile il özel idareleri ve köyler, yerel yönetim birimleri olarak
yerel düzeydeki çevre örgütlenmesinin en önemli ö¤eleridir. Belediyeler, yerel hizmetler
ve çal›flmalar bak›m›ndan, il özel idareleri ve köylere göre daha önemli konumdad›rlar.
Belediyeler, kentte yaflayan insanlar›n gereksinimleri ve etkinliklerinin çeflitlili¤i oran›nda
çok say›da sorumlulukla karfl› karfl›yad›r. Belediye kanunu ile belediyelere verilen yetki
ve görevlerin ço¤unlu¤u, çevreyle do¤rudan ilgili olan insan etkinliklerine ve ihtiyaçlar›na
yönelik oldu¤undan, belediyeler, çevre koruma ve gelifltirme sürecinin önemli bir
belirleyicisidir (Geray, 1998: 59). Dolay›s›yla belediyeler, çevre sorunlar› ve çevre yönetimi
ba¤lam›nda öncelikle irdelenmesi gereken bir kurulufltur.

2. Ülkemizde Çevre Sorunlar› Ve Belediyeler

2.1. Belediyelerin Çevre Sorunlar›yla ‹lgili Yetki ve Görevleri

Çevre sorunlar›yla ilgili olarak yerel yönetimlere verilen yetki ve görevler, çeflitli kanunlarda
dolayl› ve dolays›z biçimde düzenlenmifltir.Bunlardan önemlileri flöyle s›ralanabilir:
Belediye Kanunu, Büyükflehir Belediyesi Kanunu, Köy Kanunu, ‹l Özel ‹dareleri ile ilgili
düzenlemeler, Umumi H›fz›s›hha Kanunu, ‹mar Kanunu.

Belediyelere çevre hizmetleri konusunda yetki  ve görev veren mevzuat, bugün itibariyle
kanun, tüzük ve yönetmelik olarak 150’nin üzerindedir. Bunlar›n bir k›sm› belediyeleri
do¤rudan yetkili k›larken, bir k›sm› da dolayl› yetkiler sa¤lamaktad›r. Bunlar içinde,
Belediye Kanunu, Belediye Ceza kanunu, Umumi H›fz›s›hha Kanunu, Çevre Kanunu,
383 Say›l› Özel Çevre Kurumu Baflkanl›¤› Hakk›ndaki Kararname, Büyükflehir Belediye
Kanunu, ‹mar Kanunu, Belediyelerin ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na Dair Kanun
ile K›y› Kanunu öncelikle say›labilir (Do¤ar, 1993: 81-82).

Çevre sorunlar› konusunda belediyelere do¤rudan yetki ve görevler veren kanunun 5393
say›l› (yeni) Belediye Kanunu oldu¤u söylenebilir. Bu kanunda, belediyenin görev ve
sorumluluklar›n› düzenleyen 14. maddenin (a) f›kras›nda “‹mar, su ve kanalizasyon,
ulafl›m gibi kentsel alt yap›; co¤rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik
ve kat› at›k; zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve
mezarl›klar; a¤açland›rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve beceri kazand›rma; ekonomi
ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt›r›r…” denmektedir.

Belediyenin yetki ve imtiyazlar›n› düzenleyen 15. maddenin (e) f›kras›nda “Müktesep
haklar sakl› kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa¤lamak; at›k su ve ya¤mur
suyunun uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular›n› iflletmek veya ifllettirmek”, (g) f›kras›nda “Kat›
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at›klar›n toplanmas›, tafl›nmas›, ayr›flt›r›lmas›, geri kazan›m›, ortadan kald›r›lmas› ve
depolanmas› ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt›rmak”, (l) f›kras›nda “Gayris›hhî
müesseseler ile umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek”,
(m) f›kras›nda “Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t alt›na al›nmas›
amac›yla izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar› faaliyetten men etmek, izinsiz sat›fl yapan
seyyar sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün içinde
geri al›nmayan g›da maddelerini g›da bankalar›na, cezas› ödenmeyerek otuz gün içinde
geri al›nmayan g›da d›fl› mallar› yoksullara vermek”, (n) f›kras›nda “Reklam panolar› ve
tan›t›c› tabelalar konusunda standartlar getirmek”, (o) f›kras›nda da “Gayris›hhî iflyerlerini,
e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iflyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; hafriyat topra¤› ve moloz döküm alanlar›n›; s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›
(LPG) depolama sahalar›n›; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar›
ve sat›fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl›malarda çevre kirlili¤i oluflmamas›
için gereken tedbirleri almak” hükümleri yer almaktad›r.

5393 Say›l› Belediye Kanunu’nda meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddenin
(c) f›kras›nda “Belediyenin imar plânlar›n› görüflmek ve onaylamak, büyükflehir ve il
belediyelerinde il çevre düzeni plân›n› kabul etmek” ve (u) f›kras›nda “‹mar plânlar›na
uygun flekilde haz›rlanm›fl belediye imar programlar›n› görüflerek kabul etmek” hükümleri
bulunmaktad›r. Belediye baflkan›n›n yetki ve görevlerini düzenleyen 38. maddenin (m)
f›kras›nda da “Belde halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için gereken önlemleri
almak” hükmü yer al›r. Öte yandan kentsel dönüflüm ve geliflim alanlar›n› düzenleyen
73. maddede de “Belediye, kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k›s›mlar›n›
yeniden infla ve restore etmek; konut alanlar›, sanayi ve ticaret alanlar›, teknoloji parklar›
ve sosyal donat›lar oluflturmak, deprem riskine karfl› tedbirler almak veya kentin tarihî
ve kültürel dokusunu korumak amac›yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir”
hükmü vard›r.

Kent Konseyini düzenleyen 76. maddede de “Kent konseyi, kent yaflam›nda; kent
vizyonunun ve hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›,
sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, saydaml›k,
hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye
çal›fl›r” denmektedir. Belediye hizmetlerine gönüllü kat›l›m› düzenleyen 77. maddede
de “Belediye; sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park,
trafik ve kültür hizmetleriyle yafll›lara, kad›n ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düflkünlere
yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤lamak, hizmetlerde
etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla gönüllü kiflilerin kat›l›m›na yönelik
programlar uygular” hükmü yer almaktad›r. Belediye tasarrufundaki yerleri düzenleyen
79. madde de ise “Di¤er kanunlarla getirilen hükümler sakl› kalmak üzere, mezarl›klar
ile belediye s›n›rlar› içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteli¤inde olan seyrangâh, harman
yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, batakl›k, çöp döküm sahalar›, y›k›lm›fl kale
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ve kulelerin arsalar› ve enkaz› ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundad›r” denmektedir.
Yine flehirleraras› özel otobüs terminali iflletmesi ve akaryak›t istasyonlar›n› düzenleyen
80. maddede de “Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar› içinde, kara yolu ile yolcu tafl›ma
hakk›na sahip gerçek ve tüzel kiflilerin flehirleraras› otobüs terminali kurmalar›na ve
iflletmeleri ile her türlü akaryak›t ile s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (LPG) ve s›v›laflt›r›lm›fl do¤al
gaz (LNG) istasyonlar›na naz›m imar ve uygulama imar plân›na uygun olmak kayd›yla
belediye taraf›ndan izin verilebilir” hükmü yer almaktad›r. Çevreyle ilgili son hüküm, ad
verme, tan›t›c› amblem ve flama kullan›m›n› düzenleyen 81. maddedeki “ Cadde, sokak,
meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve
benzerlerinin tespitine .. (ve) … bunlar›n de¤ifltirilmesine iliflkin kararlar…” vermektir.

Görüldü¤ü gibi 5393 say›l› Belediye Kanunu’nda çevre sorunlar›yla ilgili olarak belediyelere
oldukça ça¤dafl ve  kapsaml› yetki ve sorumluluklar verilmifltir. Söz konusu yetki ve
sorumluluklar›n, geliflmifl bir çevre yönetim sistemi oluflturmaya yeterli oldu¤u söylenebilir.

2.2. Belediyelerin Çevre Politikalar›

Genel olarak çevre politikas› devletin, çevre konular›ndaki çözüm ve hedeflerinin, ileriye
dönük belirlenmesi olarak tarif edilebilir. Di¤er bir deyiflle çevre politikas›, bir ülkenin
çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesidir (Kelefl;Hamamc›, 1993: 239).
Merkezi yönetimle ilgili görünen çevre politikas› kavram› yerel düzeye uyarland›¤›nda,
“bir belediyenin çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi” biçimindeki
tan›m da yanl›fl olmayacakt›r.

Genel olarak çevre politikalar›, her ülkenin özelli¤ine göre de¤iflik biçimler alabilecek
olmakla birlikte, baz› ortak özellikler de tafl›r. Bunlardan baz›lar›; insanlar›n sa¤l›kl› bir
çevrede yaflamalar›n› sa¤lamak, toplumun sahip oldu¤u çevre de¤erlerini korumak ve
gelifltirmek, bu politikalar› uygulaman›n gerektirdi¤i külfetin paylafl›lmas›nda toplumsal
adalet ilkelerine uyulmas›n› sa¤lamak  olarak  s›ralanabilir (Kelefl, 1997: 267) .

Çevre sorunlar›n›n sebepleri içinde çevrenin tafl›ma kapasitesi üzerinde en büyük bask›y›
yaratan kentler ve kentsel etkinlikler önemli yer tutar. Öte yandan kentler, çevre
sorunlar›nda da göreceli olarak en çok etkilenen mekanlard›r. H›zla kentleflen dünyada
ve ülkemizde giderek bir kent yönetimi niteli¤i kazanan belediyelerin baflta gelen görevi,
kentin çevre sorunu üretmesini ve çevre sorunlar›ndan etkilenmesini önlemektir (fiengül,
1999: 96). Bunun için de etkin bir çevre politikas› belirlemek ve uygulamak gerekir. Bu
çerçevede belediyelerin çevresel aç›dan en temel ifllevlerinin, kentin do¤al çevreyle en
uyumlu olacak biçimde yap›land›r›lmas›n› sa¤lamak ve kentsel yaflam› olumsuz etkileyen
çevre sorunlar›n› bertaraf etmek oldu¤u söylenebilir.

Çevrenin, dolay›s›yla toplumsal yaflam›n korunmas› amac›na, iyi belirlenmifl ve
uygulanabilirli¤i olan bir politikayla ulafl›labilir.  Belediyeler, yerel düzeyde çevre sorunlar›n›n
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çözülmesi için önlemler almak, çevre kaynaklar›n›n kullan›m›n›, yeniden üretilmesini,
korunmas›n› ve gelifltirilmesini bir politikaya ba¤lamak durumundad›r (fiengül, 1997: 26).
Bununla birlikte, belediyelerin etkin çevre politikalar› belirleyebilmelerini engelleyici çeflitli
unsurlar oldu¤u da unutulmamal›d›r.

2000’li y›llardan bu yana ülkemizdeki belediyelerin gerek küreselleflme sürecinde aktif
biçimde yer almalar› ve buna uygun yasal, yönetsel ve politik düzenlemelerin yap›lmas›,
gerekse kentsel yaflam kalitesinin art›r›lmas› konusunda kamuoyunun bilinçlenmesi ve
taleplerin artmas›  nedeniyle, belediyelerin daha ça¤dafl ve etkin çevre politikalar›n›n
belirlendi¤i ve bunlar›n yaflama geçirildi¤i gözlenmektedir. Ancak, mevcut politikalar›n
daha da gelifltirilmesine ve bütün belediyeler taraf›ndan dikkate al›nmas›na ihtiyaç vard›r.
Bu ba¤lamda, ça¤dafl ve etkin bir çevre politikas› oluflturabilmek için flu noktalar›n dikkate
al›nmas› gerekir ( Sandal, 1997: 54-55):

1. Kentin çevresel bak›mdan planlanmas›,

2. Kentsel/beldeye ait çevre hizmetlerinin gecikmeksizin ve tam olarak sunulmas›,

3. Halk›n sa¤l›kl› bir çevrede yaflamas› için belde ve kentteki faaliyetlerin düzenlenmesi
ve bu amaçla kurallar konulmas›,

4. Belediye yönetimlerinin çevre hizmetlerine uygun olarak gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi,

5. ‹flleyen bir çevre yönetim sisteminin kurulmas›,

6. Çevre hizmetlerinde baflar›l› olmay› sa¤layabilecek bir finansman oluflturulmas›.

Ülkeden ülkeye de¤iflebilen çevre politikalar›, ortak olan baz› genel amaçlar›n›n yan› s›ra,
Tablo 1.’de yer alan “strateji” ve “araçlar” bak›m›ndan da ortak nitelikler tafl›rlar.
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Tablo 1. Belediyelerin Çevre Politikas›nda Strateji ve Araçlar

Aflamalar Uygulamalar

Strateji

Araçlar

Sadece Onar›m Kirlilik Kontrolüyle ilgili mevzuat›
yeniden gözden geçirmek,
kaynaklar› iyilefltirme faaliyetleri

Sonradan Onar›m ve Tedavi Filtre ve ar›tma sistemleri, çöp
yakma üniteleri, ölçüm aletleri,
di¤er çevre endüstrisinin zararlar›n›
giderme faaliyetleri

Çevreyle Uyumlu Teknik Kullan›m› Kaynaklar›n daha dikkatli kullan›m›,
sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine
uygun yöntemler

Çevreye Uyumsuz Ekonomik
Formlara ve Teknolojiye Yer
Vermeme

Yapt›r›mlarla de¤ifliklikler yapma,
çevreyi daha az tahrip edici teknoloji
modelleri seçme

Yasal Düzenlemeler Kirleten öder ilkesinin uygulanmas›,
çevre muhasebesi olanaklar›na
dayal› yasal düzenlemeler, ilave
vergiler

Ekonomik Teflvikler Vergi indirimleri, ücretsiz yer temini,
ürünleri alma garantisi, çevre
teknolojileri ve yat›r›mlar›n›n
özendirilmesi

Planlama Araçlar› K›sa, orta ve uzun dönemli planlar
yap›lmas›

Uzlaflma-Pazarl›k Çevre koruma ve sanayi aras›nda
uzlaflmay› sa¤layacak siyasal
tedbirler, çevreyle ilgili
olumsuzsuzlu¤u üretenler ile maruz
kalanlar›n kendili¤inden
uzlaflabilece¤i yöntemler bulma
(Coase Kuram› gibi)

Bilgilendirme ve Kat›l›m Vatandafl›n kat›l›m›n› sa¤layacak
yolar› aç›k tutma, bilgilenme hakk›,
baflvuru hakk›, çevre hakk›.

Kaynak: (Mutlu, 2002:28-29)’dan derlenmifltir.

Yukar›daki temel nitelikleri tafl›mas› gereken  çevre politikalar›n›n yaflama geçirilebilmesi,
baz› araçlarla mümkündür. Bu araçlar; 1) Hukuki Araçlar, 2) ‹dari Araçlar, 3) Sosyal Araçlar,
4) Ekonomik ve Mali Araçlar  olarak s›ralanabilir.  Söz konusu araçlar›n, çevre politikas›
oluflturma sürecindeki ifllevleri flöyledir:
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1) Hukuki Araçlar: Çevre sorunlar›n›n, özellikle kentin ve kentlinin sorunu oldu¤undan
hareketle, kent yönetiminden sorumlu olan belediyelerin, çözmek zorunda olduklar›
sorunlar içinde çevre kaynakl› olanlar, öncelik ve önem gerektirir (Kelefl, 1993: 472).
Belediyelerin çevresel nitelikli görev ve yetkileri, yönetsel kolluk niteli¤indedir. Ayr›ca,
belde ölçe¤inde çevreye yönelik hizmetlerin görülmesinde hukuksal dayanaklar vard›r
(Kelefl;Hamamc›, 1993: 229). Yukar›da ayr›nt›l› olarak vurguland›¤› üzere, belediyelere
çevre hizmetleri konusunda yetki veren mevzuat, bugün itibariyle kanun, tüzük ve
yönetmelik olarak 150’nin üzerindedir. Belediyelerin, söz konusu hukuki dayanaklara
göre kente yönelik bafll›ca çevre görevleri flöyle s›ralanabilir: Beldenin düzenli ve sa¤l›kl›
geliflmesini sa¤lamak, koruyucu sa¤l›k hizmetleri sunmak, sa¤l›kl› ve planl› kentleflmeyi
sa¤lamak, yap›laflmay› denetlemek, kanalizasyon yapmak, su kaynaklar›n› ve k›y›lar›
korumak, at›klar› yok etmek, kat› at›klar› toplamak ve imha etmek, belde halk›na refah
sa¤lay›c› çal›flmalar yapmak, toplu tafl›m faaliyetlerinde bulunmak ve trafi¤i düzenlemek
(Erten, 1995: 37).

2) ‹dari Araçlar:  Öte yandan belediyeler, çevre ile ilgili yetki ve görevlerini kullanarak,
flu ifllevleri yerine getirirler: a) Belediyelerin Çevre Kaynaklar›n›n Kullan›c›s› Olma ‹fllevi:
Buna göre belediyeler, baz› hizmetleri için do¤al kaynaklar› do¤rudan kendisi kullanabilece¤i
gibi belli koflullarda, öteki kifli ve kurulufllar›n kullanmalar›na da izin verebilir. b) Belediyelerin
Çevre Kaynaklar›n› Kulland›rmaya ‹liflkin ‹zin ve Denetim ‹fllevi: Yerel çevre politikalar›n›n
etkili olmas› ve do¤al dengenin korunabilmesi için önemlidir. c) Belediyelerin Çevreyi
Koruma ‹fllevi: Belediyelerin, çevre kaynaklar›n› kullanarak bir taraftan mal ve hizmet
üretmelerini, di¤er taraftan da bu kaynaklar›n süreklili¤ini sa¤lamak zorunda olmalar›n›
ifade eder. d) Çevre Kaynaklar›n›n Yeniden Üretilmesi: Çevre kaynaklar›n› kulland›ktan
sonra bunlar›n yerine yeniden çevre kaynaklar› üretme çabas› içinde olmalar›n› gerektirir.
Bunun için  yerel halk›n ve yerel örgütlerin de bu süreçte yer almalar›n› sa¤lay›c› yöntemler
kullan›r. e) Belediyelerin Yerel Kaynaklar› Gelifltirme ‹fllevi: Kentsel yaflam›n kalitesiyle
çevre kalitesi aras›nda do¤rudan iliflkiyi dikkate alarak, belediyelerin çevresel kaynaklar›
gelifltirmesi görevini ifade eder. f) Belediyelerin Çevre Yönetimini Halkla Birlikte Yürütme
‹fllevi: Belediyelerin, hem demokratik bir yönetsel yap›ya sahip olmalar› nedeniyle, hem
de çevre  politikalar›n› tek bafl›na uygulamas›n›n çok zor olmas› nedeniyle, halkla iyi
iletiflim kurmalar› ve iflbirli¤i içinde hareket etmeleri gerekir (Geray, 1998: 60-62).

3) Sosyal Araçlar: Belediyelerin oluflturacaklar› çevre politikalar› içinde sosyal araçlar›n
da önemli bir yeri vard›r. Çünkü, toplumsal davran›fllar, çevre kalitesini birkaç yönden
etkiler. Örne¤in; bu araçlar yoluyla oluflacak politik bask›lar, kamunun çevre politikalar›n›
de¤ifltirebilece¤i gibi bireylerin çevreye iliflkin davran›fllar›nda de¤iflime de neden olur.
Belediyelerin herhangi bir konuda yapacaklar› uygulamada baflar›l› olmalar›, o uygulamay›
halk›n benimsemesi, sahip ç›kmas› ve ona kat›l›m› ile mümkündür. Bunun için de halk›n,
seçimlerdeki seçme hakk›n›n yan› s›ra Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde “hemflehri
hukuku” ad› alt›nda yer alan “belediye ifllerine ve idaresine kat›lma” hakk›n› da
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kullanabilmesi gerekir. Siyasal bir süreç olan kat›lman›n gerçeklefltirilmesi ile sessiz gibi
görünen halk›n, belediyenin hizmetlerine kat›larak, bunlara sahip ç›kmas› sa¤lanabilir.
Bunu sa¤laman›n bafll›ca araçlar› ise özellikle kad›n, çocuk ve e¤itim kurumlar›ndan
bafllayan bilgilendirme, e¤itim ve yönlendirme faaliyetleri ve oluflturulacak sivil toplum
örgütleri, görsel ve yaz›l› bas›n kaynaklar›n›n toplumu çevre konusunda bilinçlendirmesidir.
Bu sürece de halk›n kat›l›m› sa¤lanmal›, onlar›n fikirleri al›nmal› ve yap›lanlar, halk›n
anlayabilece¤i dille anlat›lmal›d›r (Yener;Arapkirlio¤lu, 1997: 49).

4) Ekonomik ve Mali Araçlar: Kent merkezlerinde her türlü üretim  için çevre mallar›
yo¤un olarak tüketilmekte  ve bu tüketim, çevre sorunlar›na yol açmaktad›r. Bu sorunlar›n
temelinde, “üretim-tüketim” olgular›n›n yatmas›, konuya “ekonomi” aç›s›ndan bakmay›
gerektirmektedir. Çevre sorunlar›n›n ekonomik analizinde amaç, sorunlar›n önüne geçmek
de¤ildir. Temel amaç, optimal bir kirlilik düzeyinin belirlenmesi, yani, kirlili¤i azalt›c›
önlemlerin, sa¤layaca¤› sosyal faydadan daha fazla bir sosyal maliyet yaratmaya
bafllayaca¤› kirlilik düzeyinin tespitidir. Kirlilik kontrolünü önemli k›lan ekolojik ve hijyenik
koflullar›n yan›nda di¤er bir koflul da ço¤u yerleflim yerinde kirlili¤e yol açan at›k miktar›n›n,
olmas› gerekenden daha fazla olmas› sorunudur. Böyle bir sorunun giderilmesi, kirlili¤in
yaratt›¤› sosyal maliyetler için uygun bir fiyat belirlenmesiyle de mümkündür (Altu¤,
1990: 109-110). Buna göre, flimdiye kadar bedava olarak kabul edilen çevresel mal ve
hizmetler, bundan böyle fiyatland›r›labilecektir. Böyle bir fiyatland›rma, çevresel zararlar›n
yol açt›¤› ekonomik nitelikli bireysel ve sosyal refah kayb›n›n giderilmesine de yard›mc›
olacakt›r. Bunu sa¤lamak, kirleten girdi miktar›n› azaltmak yoluyla olabilece¤i gibi kaybolan
refah›n bedelini, kirlilik derecesine göre kirletenden tahsil etmek fleklinde de olabilir.
Bunu yapabilmenin çeflitli yöntemleri vard›r. Bunlar afla¤›daki gibi özetlenebilir (Yener,
Arapkirlio¤lu:1997: 41-42):

Bütün bunlar, çevre politikas› oluflturma sürecinde karfl›lafl›lan sorunlar›n nitelik ve
niteli¤ine göre kullan›labilecek araçlard›r. Do¤al olarak, bu yöntemlerin hepsinin ayn›
anda uygulanabilmesi, gerekli olmakla birlikte  zordur. Dolay›s›yla, belediyelerin yerel
ve acil nitelikli çevre sorunlar›n› saptayarak, bunlara yönelik en uygun ve öncelikli araçlar›,
toplumsal yap›n›n e¤ilimlerini de göz önünde tutarak belirlemesi gerekir. Bunun için de
yaflan›lan çevreyi iyi tan›mak gerekir. Ancak unutulmamal›d›r ki, çevreyi tan›mak için o
yörede yaflamak yeterli de¤ildir. Çevreyi tan›mlayacak bilimsel bilgiler için üniversitelerle
iflbirli¤ine gidilmelidir.

1. Belediyelerde Çevre Yönetimi

Çevre yönetimi, en genel biçimde çevre üzerinde tahrip edici etkileri olabilecek insan
etkinliklerini düzenlemeye ve yönlendirmeye dönük karar alma ve uygulama süreci olarak
ifade edilebilir. Bu ba¤lamda çevre yönetimi, sürdürülebilir kalk›nma ilkesine uygun
olarak, çevre ve ekonomi aras›nda sürekli ve dengeli bir iliflki kurmaya dönük olarak,
planlama, karar alma, politika benimseme ve uygulama süreçlerini toplumsal geliflme
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ile bütünlefltirmeyi amaçlayan bir araçt›r (Kelefl; Ertan, 2002: 253; Yaflam›fl, 1989: 15).

Yerel yönetimlerin bu ifllevselliklerini sa¤layacak ve çevre politikalar›n› flekillendirecek
en iyi yöntemlerden biri çevre yönetimidir. Çevre yönetimi, çevre için mikro ölçekte
yaklafl›mlar içermesi nedeniyle, özellikle belediyeler bak›m›ndan önemlidir.

Sa¤l›kl› ve dengeli bir yaflam çevresi oluflturulmas› ve korunmas›n› amaçlayan bir araç
olarak çevre yönetimi, önleyici, onar›c› ve gelifltirici nitelikli olmak üzere, üç tür politikadan
oluflur. Bunlar içinde çevre aç›s›ndan en tercih edilebilir ve faydal› olan›, önleyici ve
gelifltirici çevre politikalar›d›r (Geray, 1998: 59). Çünkü, etkin bir çevre politikas›, bozulmufl
ve kirlenmifl bir çevreyi onarmakla de¤il, henüz bu olumsuzluklar ortaya ç›kmadan
önlemekle mümkündür. Bu bak›mdan etkili bir çevre yönetiminin ilk ad›m›, o yöre için
geçerli, anlaml›, halk taraf›ndan anlafl›labilir, benimsenebilir ve uygulanabilir politikalar
oluflturmakt›r.  Uzun sürelerde gerçekleflebilecek bu çal›flmalar›n yap›lmamas› halinde,
rasgele oluflturulacak politikalar, uygulay›c›lar› zor durumda b›rakacak ve hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratacakt›r. Buna göre çevre politikalar›n›n amaç ve hedefleri, öncelikle halk›n nabz›n›
tutabilmeli, onlar› bu konuda ayd›nlatmal›, yönlendirmeli ve desteklerini alabilmelidir.
Bunun yan› s›ra, söz konusu politikalar›n baflar›s› için güvenilirlik, süreklilik ve istikrar,
ekonomik büyümeye uyum sa¤lama kapasitesi, eflitlik-adil olma, koruma çabalar›n› teflvik
etme, ekonomik olma, çekici olma, özel kararlarda minimum müdahalede   bulunma
gibi i lkelerin bulunmas› önemlidir (Yener;Arapkir l io¤lu, 1997: 21-25).

Yukar›da da belirtildi¤i gibi çevre sorunlar›n›n en etkili çözümü, “yerellik” ya da “hizmeti
yerinden görme (subsidiarity)” olarak belirtilen,  sorunun kayna¤›na en yak›n kamu
kuruluflu taraf›ndan gerçeklefltirilen çözümlerdir. Bu ba¤lamda, yerel halk›n kendi
sorunlar›n›n çözümüne kat›l›m iste¤inin, hem yönetsel hem de siyasal yararlar› oldu¤u
tart›flmas›z bir gerçektir (Kelefl, 1995: 3). Ayr›ca, çevre sorunlar›n›n çözümü noktas›nda
da yerel halk›n daha kolay bir araya gelebilecek olmas›, önemli bir konudur. Yerel halk›n
bu yetene¤ini harekete geçirmek, bir taraftan “kamu hizmetlerinin  görülmesinde
kaynaklar›n daha ak›lc› kullan›lmas›na  ve öte yandan  da halk›n demokratik e¤itiminin
sa¤lanmas›na” (Kelefl, 1995: 4) yard›mc› olacakt›r. Böylece çevre sorunlar› konusunda
da en etkili çözümün, “yerinden yönetim” usulüyle  ve onun kurulufllar› olan belediyeler
eliyle gerçeklefltirilece¤i söylenebilir.

Belediyeler, yukar›daki genel ilkelerden hareketle, yeterli bir çevre yönetim sürecinde
flu yöntemleri kullanmal›d›rlar (Kelefl; Ertan, 2002: 256):

• Ortaya ç›km›fl olan çevre kirlili¤ini ortadan kald›rmak,

• Çevre sorunlar›n› ortaya ç›kmadan önlemek için çözümler üretmek,

• Her türlü etkinli¤in çevreyi kirletecek ölçülerini belirlemek,



280

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Onuncu Bölüm

• Çevre araflt›rmalar›, denetim ve çevre yönetimi süreçlerinde etkin destek sa¤layacak
kurum ve kurulufllar kurmak ve desteklemek,

• Çevre üzerinde kirletici etkiler yaratacak tehlikeleri riskleri belirlemek ve bunlar
konusunda ilgili birimleri ve vatandafllar› uyarmak,

• Tehlike ve riskleri önlemek için yeni yöntemler üretmek ve olanaklar yaratmak,

• Varolan do¤al kaynaklar› iyilefltirmek ve gelifltirmek, olanakl› de¤ilse sürdürülebilir
k›lmak,

• Bireylerin ve topluluklar›n yaflam kalitesini olabildi¤ince gelifltirmek,

• Çevre kirlenmesinin önlenmesi konusunda yararl› olacak yeni teknoloji ve politikalar
üretmek ve bunlar› kullanmak, üretenleri desteklemek

Do¤al olarak çevre yönetiminin amaçlar›n› gerçeklefltirmek için bireylerde çevre bilinci
oluflturmak ve davran›fl kal›plar›nda de¤ifliklikler yaratmak gereklidir. Bu nedenle,
belediyelerin do¤rudan çevreye ve çevre sorunlar›na yönelik faaliyetlerinin yan› s›ra,
bireylere yönelik e¤itim ve bilinçlendirme faaliyetleri de göz ard› edilmemelidir.

Sonuç

Günümüzde baflar›l› ve ça¤dafl belediyecili¤in en önemli ölçütlerinden birisini çevre
sorunlar›na yaklafl›m ve çevre yönetimi oluflturmaktad›r. Nitekim, ülkemizde belediyelerin
özellikle kentsel mekanlarda son y›llarda çevre sa¤l›¤› ve düzenlemelerine yönelik yo¤un
çal›flmalar› da bunu ortaya koymaktad›r.

Belediyelerin baflar›lar› üzerinde, çevre sorunlar›n›n önemini kavramak kadar bu konuda
nelerin nas›l yap›laca¤›n› bilmek de belirleyicidir. Bir di¤er deyiflle, belediyelerin çevre
sorunlar› konusunda baflar›l› uygulamalar yapabilmeleri, etkin çevre politikalar›
belirleyebilmeleriyle mümkündür. Bunun için de çevre yönetiminin  ne oldu¤unun, ne
tür araçlardan olufltu¤unun ve bunlardan hangisinin ilgili kentsel alanda ya da belde de
uygulanabilece¤inin bilinmesi gerekir. Aksi takdirde, çevre sorunlar›n› gidermeye yönelik
iyi niyetli çabalar ve katlan›lan maliyetler, sonuçsuz kalabilir.

Etkili çevre politikalar› ve iyi bir çevre yönetimi için her belediyenin örgütsel yap›s› içinde
çevreyle ilgili bir idari birim oluflturulmal›d›r. Belediyenin çevre politikas› ve çevre yönetimi,
bu idari birim taraf›ndan, profesyonel biçimde belirlenmeli ve uygulanmal›d›r. Öte yandan
bu birim, yerel çevre envanterinin oluflturulmas›, buna paralel s›n›rlay›c› kurallar belirlenmesi,
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çevre bilgi ve belgelerinin oluflturulmas›, ilgili di¤er kurum ve kurulufllarla iliflki kurulmas›,
bölgesel düzeyde di¤er belediyelerle ortak faaliyet konular›n›n belirlenmesi gibi çal›flmalar
yapmal›d›r.

Çevre sorunlar›, sürekli ço¤alan ve çeflitlenen bir niteli¤e sahiptir. Bu nedenle, bunlar›n
belediyeler taraf›ndan izlenmesi ve tan›mlanmas› her zaman mümkün olmayabilir. Öte
yandan, kentleflme politikalar›nda son y›llarda h›zl› bir biçimde yeni ve ça¤dafl yaklafl›mlar
ortaya ç›kmaktad›r. Yerel sorunlar içinde bo¤ulmufl bir belediye, bunlar› gözden kaç›rabilir.
Dolay›s›yla, iyi bir çevre yönetimi ve çevre politikas› oluflturabilmek için belediyelerin
üniversitelerle sürekli iflbirli¤i halinde olmas› bir zorunluluktur.
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10.2. KENT PLANLAMASI VE ‹MAR HUKUKU

I. Kent ve Kentleflme

A. Kentin Tan›m›

Kenti siyasi, fiziki ve fonksiyonel aç›dan tan›mlayabiliriz. Siyasi aç›dan kent, belirli idari
s›n›rlar içerisinde görev yapan yönetimlere sahip birimlerdir. Fiziki aç›dan kent, de¤iflik
amaçlar için kullan›lan çok say›daki binalar, ulafl›m› sa¤layan yollardan ve yeflil alanlardan
oluflur. Fonksiyonel aç›dan kent ise, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yap›ld›klar›
yerleflme alanlar›d›r.

Kentin tan›mlanmas›nda yerleflme alan›n›n idari statüsü, nüfusun yo¤unlu¤u, nüfusun
bileflimi ve çeflitli sosyolojik kurallar gibi baz› kriterler kullan›lmaktad›r. Devlet Planlama
Teflkilat› 20.000 kiflinin yaflad›¤› yerleri kent olarak kabul ederken, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› Bölge Planlama Dairesi ise, 10.000 kiflilik yerleflme alan›n› kent olarak kabul
etmektedir.

B. Kentleflmenin Tan›m›

Kentleflme, kent say›s›n›n ve kentlerde yaflayan nüfusun artmas›, daha genel bir ifadeyle
sanayileflme ve ekonomik geliflmeye ba¤l› olarak kentlerin say› ve boyutlar›n›n büyümesi
sonucunu do¤uran, toplum yap›s›nda iflbölümü, uzmanlaflma ve teflkilatlanma sa¤layan,
sosyal iliflkilerde kentlere özgü davran›fl de¤iflikli¤ine yol açan toplumsal bir de¤iflim
sürecidir.

‹nsanlar›n de¤iflik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere karfl›l›kl› iliflkiler içerisinde bulunmalar›,
tarihin ilk ça¤lar›ndan itibaren bir arada yaflamalar›n› zorunlu k›lm›fl, ça¤›m›z›n nüfusu
yo¤un kentlerini oluflturmufltur. Günümüzde geliflmifl veya geliflmekte olan devletin
belirlenmesinde esas al›nan ölçülerden bir tanesi de yerleflme alanlar›n›n durumlar›
olmufltur. Toplumlar›n belirli yerlerde yerleflmelerine sebep olan kentleflme, ayn› zamanda
ülkelerin geliflmifllik durumunu belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

II. Kentleflmenin Özellikleri

Kentleflme, her fleyden önce devletin yüklendi¤i hizmetler aç›s›ndan faaliyetlerde
bulunmas›n› gerektiren ekonomik, sosyal, fiziki ve nüfus alanlar›ndaki de¤iflikliklerdir.
Sosyal, ekonomik, fiziki ve nüfus aç›s›ndan flekillenen kentlerin kendi bölgelerine en
uygun biçimi almas› için yönetimin planlama, karar alma ve uygulama fonksiyonlar›n›n
birbirlerini tamamlar biçimde ifllemesi gerekir.

Kentler geliflirken ortaya koyduklar› de¤iflmeler çok yönlüdür ve ülkenin ekonomik ve
sosyo-politik yap›s›n› etkileme gücüne sahiptir. Devlet, kentleflme nedeniyle toplu
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tafl›mac›l›k, konut, salg›n hastal›klar›n önlenmesi ve denetimi, çevre kirlenmesini önlemek
ve çevre düzenlemesi yapmak, enerji, altyap›, e¤itim, kültür ve sosyal hizmetleri yürütme
durumunda kalabilir. Ancak, bu hizmetlerin yürütülüfl flekli kentleflmeden dolay› daha
da karmafl›k bir özellik kazanabilir.

III. Kentleflmenin Geliflimi

A. Sanayileflme Öncesi Kentleflme

Kent d›fl› yerleflme alanlar›n›n ilk defa kent haline dönüflmeye bafllamas›, Mezopotamya,
Peru ve Çin’deki Sar› Nehir havzalar›nda tar›mla u¤raflan toplumlarda görülmüfltür. Bu
de¤iflikli¤in farkl› bölgelerde ortaya ç›kmas›n›n sebebi kültür, ekonomik ve çevre flartlar›n›n
buralarda elveriflli olmas›d›r. M.Ö 5000 ile 3000 y›llar› aras›nda Mezopotamya’daki
tekerlekli tafl›ma araçlar›, karasaban ve nehir kay›klar› kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, sulama
kanallar› ve madenleri iflleme sanat›n›n geliflmesi, toplumda ekonomik, sosyal ve fiziki
de¤ifliklikler meydana getirerek ilk kentleflmeyi oluflturmufltur. Özellikle tar›m üretimindeki
art›fl, tafl›mac›l›k ve ulafl›mdaki geliflmeyle birlikte, bu ürünlerin de¤iflik bölgelerde
depolanmas›, da¤›t›m› ve de¤iflimi için yeni örgütler kurulmas›n› zorunlu hale getirmifltir.
Ayn› zamanda kentlerde yap›lan zanaat ve hizmetlerde uzmanlaflmalar da bafllam›flt›r.

Do¤u Avrupa’da kentleflme M.Ö 3000 ile 2000 y›llar› aras›nda kendisini hissettirirken,
deniz tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan araçlar›n gelifltirilmesi ve ticaretin parayla yap›lmas› Kuzey-
Bat› Avrupa’ya kentleflme hareketini getirmifltir. Kentleflmenin ortaya ç›kt›¤› yerler daha
çok ticaret, kültür, haberleflme ve idare merkezi olan yerler olmufltur. Orta ça¤da üretilen
mallar›n sat›ld›¤› pazar ve çarfl›lar›n öneminin giderek artmas› ve belirli bir yerde yaflayanlar›n
kendilerini d›flar›dan gelecek tehlikelere karfl› koruma zorunlulu¤u kentleflmeyi, belirleyen
en önemli unsurlar olmufltur. Ortaça¤’da ‹slam ve H›ristiyan kültürünün etkisinde kalan
toplumlardaki kentleflme flekline bak›ld›¤›nda, kentlerin ibadet yerleri merkez al›narak
ve genellikle d›fla do¤ru geniflleyerek yap›land›¤› görülmüfltür.

B. Sanayileflme Sonras› Kentleflme

Kentleflme, sanayileflmeyle birlikte daha da belirginleflmifl ve h›z kazanm›flt›r. Kentleflme
sebepleri aras›nda say›lan üretim, ulafl›m ve tar›m tekniklerindeki de¤ifliklikler de bunu
do¤rulamaktad›r.

Genellikle kentleflme ile sanayileflmenin birbirlerini karfl›l›kl› olarak etkiledikleri kabul
edilir.

Sanayileflme sonras› kentleflme, geliflmifl ülkeler ve geliflmekte olan ülkelerde farkl›
gerçekleflmifltir. Çünkü, kentleflmeyi etkileyen etkenlerden birisi olan ekonomik yap›,
her ülkede farkl›l›k gösterir. Geliflmifl Ülkeler ekonomik geliflmelerini, tar›m ekonomisinden,
sanayi ekonomisine ve daha sonra da hizmet ekonomisine geçerek sürdürmüfllerdir.
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Buna karfl›l›k geliflmekte olan ülkeler tar›m ekonomisi aflamas›ndan, hizmet ekonomisi
aflamas›na atlam›fllard›r. Geliflmekte olan ülkelerin yerleflme alanlar›, nüfus aç›s›ndan
kent olarak kabul edilse bile; buralarda yürütülen ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler
yönünden kent olarak kabul edilemez.

1. Geliflmifl Ülkelerde Kentleflme

Ülkeler kalk›nmalar›n› sanayileflme, ticaret ve madencilikle gerçeklefltirirlerken bu tür
faaliyetlerin yap›ld›¤› alanlarda görülen en önemli de¤ifliklik nüfus oran›ndaki art›fllard›r.
Daha sonralar› ulafl›m ve haberleflme alanlar›nda kaydedilen ilerlemeler, kentleflmenin
bafllang›c›nda belirli yerleflme alanlar›n›n merkezlerinde toplanan nüfusun ve ekonomik
faaliyetlerin da¤›lmas›na ve daha sonra banliyölerin meydana gelmesine sebep olmufltur.

Geliflmifl ülkelerde sanayileflmenin bafllamas›yla kentleflme de h›z kazanm›fl ve ekonomik
geliflmeye paralel olarak artm›flt›r. Bu nedenle kentleflme, ekonomik kalk›nman›n belli
bafll› sebeplerinden olan sanayileflmenin temel unsurlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.

2. Geliflmekte Olan Ülkelerde Kentleflme

Geliflmekte olan ülkelerde kifli bafl›na düflen milli gelir oldukça düflüktür. Tar›ma dayal›
bir ifl gücü istihdam› bulunmakta, ifl gücünün % 70, % 90 kadar› tar›m alan›nda istihdam
edilirken, geliflmifl ülkelerde bu oran sadece % 5 civar›ndad›r. Esas nüfus kent d›fl›
yerleflme alanlar›nda yaflanmaktad›r. Do¤um oran›n›n ölüm oran›ndan fazla olmas›
nedeniyle, toplam nüfus içerisinde ve 15 yafl›n alt›nda üretici olmayan nüfus büyük bir
orana sahiptir. Kifli bafl›na düflen milli gelirin düflük olmas› çeflitli beslenme bozukluklar›na
sebep olmakta, salg›n hastal›klar nedeniyle ölüm oranlar›n› artt›rmaktad›r . Sonuç olarak
geliflmekte olan ülkelerde kentleflme sanayileflmeden daha h›zl› bir tempoyla ilerlemektedir.

IV. Kentleflme Nedenleri

Kentleflmenin bafllang›c›n›, çok eski ça¤lara kadar götürmek mümkün olmakla birlikte
kentleflme e¤iliminin belirli bir tarihten itibaren h›z kazand›¤›n› görmekteyiz. 1880’lerde
dünya nüfusunun %1.7’si 100.000 ve üzeri, %2.4’ü 20.000 ve üzeri nüfusa sahip
kentlerde yaflamaktayd›. Sanayileflmeye ba¤l› olarak 18. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
kendisini tam anlam›yla hissettiren kentleflme, 19. ve 20. Yüzy›lda büyük bir geliflme
göstermifltir.

A. Klasik Kentleflme Nedenleri

1. Tar›m Tekniklerinin Geliflmesi

Tar›mda ça¤dafl üretim araçlar›n›n kullan›lmas›, makinan›n tar›ma girmesi, tar›msal üretim
sürecinde ileri tekniklerinin kullan›lmas›, üretimi etkileyen yeni girdilerin artan oranda
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kullan›lmas›, üretim yapanlar›n bofl zamanlar›n› art›rm›fl ve tar›mda ihtiyaç duyulan iflgücü
ihtiyac›n› azaltm›flt›r. Tar›m tekniklerini gelifltirme çabalar› olumlu sonuç verince, tar›m
alanlar›ndaki insanlar sanayi kentlerine ak›n etmifltir. Nüfusunun büyük bir k›sm›n› tar›m
alan›nda iflgücü istihdam ederek kalk›nan ülkelerde, tar›m›n do¤a flartlar›n›n etkisinde
olmas› ve olumsuz sosyo-ekonomik geliflmeler kent d›fl› yerleflme alanlar›ndan gelen
göçün itici unsuru olmaktad›r.

2. Ulafl›m ve Haberleflme Tekniklerinin Geliflmesi

Ulafl›m ve haberleflme tekniklerindeki geliflmelerin insanlar aras›ndaki etkileflimi artt›rmas›
kentleflmeyi olumlu yönde etkilemifltir. Ulafl›m yetersizli¤i nedeniyle, sadece çevresi
için üretim yapan küçük sanayi kurulufllar›yla, yerel ticaret alanlar›, tafl›madaki ilerlemeler
nedeniyle büyük üretim ve ticaret merkezleri haline gelmifllerdir. Ulafl›m›n kolay ve h›zl›
olmas›, insanlar›n hareket edebilme olana¤›n› art›rm›flt›r. Ulafl›m tekniklerinin ilerlemesi,
kentleflmeye etki eden sanayi kurulufllar›n›n yerleflme alanlar›n› da etkilemifltir.

Haberleflme tekniklerinde kaydedilen ilerlemeler de kentleflmeyi etkilemifltir. Fikirlerin,
bilgilerin ve tecrübelerin insanlar aras›nda yay›lmas› ve de¤ifltirilmesi hizmet üretiminin
önemli unsurlar›ndan birisi olmufltur.

3. Co¤rafi Nedenler

Kentlerin, co¤rafi aç›dan kuruldu¤u yer kentleflmeyi etkileyen sebeplerdendir. Geliflmifl
ülkelerdeki birçok büyük kent deniz tafl›mac›l›¤›n›n önem tafl›d›¤› zamanlarda geliflmifl,
k›y› yerleflme alanlar›d›r. Sanayinin ihtiyaç duydu¤u temel hammaddelerin ç›kar›ld›¤›
çevreler ile ulafl›m kolayl›¤› ve enerji sa¤lama imkan› nedeniyle büyük nehirler boyunca
önemli kent merkezleri oluflturulmufltur.

4. Hukuki ve Siyasi Nedenler

Çeflitli düzeylerde verilen siyasal karalar, ülkenin hukuki ve siyasi sistemi, hukuk
kurumlar›n›n kararlar› ve uluslar aras› iliflkiler kentleflmeyi önemli ölçüde etkilemektedir.
Savafllar, siyasi belirsizlikler ve siyasi anlaflmazl›klar sonucu ortaya ç›kan göçler; gezme,
yerleflme ve ticaret özgürlü¤ü getiren kanunlar, toprak mülkiyetini düzenleyen kanunlar,
bir yerin baflkent olmas›na karar verilmesi, kapsaml› bir yat›r›ma karar verilmesi,
kentleflmeyi etkileyen önemli hukuki ve siyasi nedenlerdendir.

5. Göç Etme ‹ste¤i

Kentler ekonomik çekicilik yan›nda, sosyal aç›dan insanlar› cezbeden özellikler tafl›r veya
hiç de¤ilse tercihlerini etkiler. Kentlerdeki çal›flma alanlar›n›n çeflitlili¤i ve kentlerin
sa¤lad›¤› olanaklar kentleflme konusunda çekici olmufltur. Böylece çeflitli sebeplerle
kent d›fl› yerleflme alanlar›ndan kentlere göç etme iste¤i kuvvet kazand›kça kentleflme
h›zlanm›flt›r.



288

AK PARTi Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Program›-1 / Onuncu Bölüm

B. Ça¤dafl Kentleflme Nedenleri

1. Ekonomik ‹flbirli¤i Topluluklar›

Ekonomik iflbirli¤i topluluklar›n›n örnekleri 17. Yüzy›ldan itibaren görülmeye bafllanm›flt›r.
Fransa’da gümrük duvarlar›n›n kald›r›lmas›, ‹ngiltere, ‹skoçya ve ‹zlanda aras›ndaki politik
birleflme, Alman gümrük birli¤inin kurulmas› ekonomik iflbirli¤i topluluklar›n›n ilk örneklerini
oluflturmufltur. Daha sonralar› OECD, EFTA (European Free Trade Association - Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi), Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u, COMECON ve RCD (kalk›nma
için bölgesel iflbirli¤i teflkilat›) gibi ekonomik iflbirli¤i topluluklar› kurulmufltur.

Ekonomik iflbirli¤i topluluklar›n›n kentleflmeyi etkileyen bir di¤er yönü de üretilen mallar›n
ihraç edilerek di¤er üye devletlerde pazarlanmas›d›r. Pazarlama alanlar›n›n ticaret
faaliyetlerinin yo¤unlaflaca¤› alanlar olmas›, buralardaki kentleflme oran›n› art›rmaktad›r.

2. Serbest Bölge Uygulamas›

De¤iflik flekil ve isimler alt›nda bafllayan serbest bölge uygulamas› kentleflmeyi etkileyen
bir baflka faktördür. Önceleri serbest liman fleklinde ortaya ç›kan, serbest kent, serbest
bölge, serbest ticaret bölgesi, serbest üretim bölgesi gibi uygulamalar›n kentleflmeye
etkisi özellikle demografik aç›dan ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü, serbest bölgeler, kurulduklar›
ülkenin egemenlik s›n›rlar› içerisinde olmakla birlikte gümrük s›n›rlar› d›fl›nda kalan;
ülkenin ticari, mali ve iktisadi düzenlemelerinin buralarda ya tamamen ya da resmen
uyguland›¤› yerlerdir.

3. Toplu Tafl›mac›l›k Alan›ndaki Geliflmeler

Kentleflmeyi bafllang›çta önemli ölçüde etkilemifl bulunan ulafl›m ve tafl›mac›l›k teknikleri
günümüzde toplu tafl›mac›l›k flekline dönüflerek, bu etkisini devam ettirmektedir. Bir
sanayi fleklini alan otomobil üretimi flah›slar›n yerleflme alanlar› aras›ndaki hareketlerini
h›zland›r›rken, çeflitl i  yan sanayilerin kurulmas›na da sebep olmufltur.

V. Türkiye’de Kentleflme ve Kent Planlamas›n›n Geliflimi

A. Türkiye’de Kentleflme

Türkiye’de kentleflme olgusu cumhuriyetten önceki dönem ve cumhuriyetten sonraki
dönem olmak üzere iki dönemde ele al›nmaktad›r.

1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Kentleflme

Anadolu’nun ilk yerleflim yeri olan Çatalhöyük M.Ö 6800 y›llar›nda 9000 kiflinin yaflad›¤›
bir yerleflim yeriydi. Anadolu’da özellikle 13. Yüzy›lda h›zlanan kentleflme sonucunda
ortaya ç›kan kentler farkl› büyüklükte de olsalar, düzenli bir bütünün parçalar› görünümünü
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arz ederdi. Büyük ve önemli kentler, genifl sokaklar›, kalabal›k çarfl›lar›, cami, mescit,
medrese, tekke ve saraylar› bulunan, hububat, meyve, pamuk üretimi ve dokuma sanayi
olan bay›nd›r merkezlerdi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 17. Yüzy›l›n bafl›ndan 19. Yüzy›la kadarki dönemde toplumun
statik yap›s› nedeniyle kentlerin mekansal yap›lar›nda oldukça statik bir manzara görülmüfl,
‹mparatorlu¤un kurulufl ve yükselifl dönemlerine paralel olarak, yeni mahalleler kurulmas›
yoluyla h›zla geniflleyen kent mekanlar› 17. Yüzy›l›n bafl›nda ulaflt›¤› s›n›rlar› 19. Yüzy›l›n
sonlar›na kadar korumufltur. 19. Yüzy›l sonunda ise Anadolu’daki kentlerin mekansal
yap›s›ndaki geliflme, daha çok demiryolu, yeni ticaret merkezlerinin kurulmas›, idari
merkez olma, askeri k›flla gibi yeni çekim noktalar› nedeniyle ortaya ç›km›flt›r. Tanzimatla
birlikte bat›l›laflma sürecine giren, Türk kentlerinde art›k çok büyük de¤ifliklikler görülmeye
bafllam›flt›r.

2. Cumhuriyet Sonras› Dönemde Kentleflme

Osmanl› ‹mparatorlu¤u büyük bir baflkente sahipti ve Anadolu’nun kentli nüfusunun %
40’› ‹stanbul’da yafl›yordu. 17-18. Yüzy›lda Anadolu’da kentlerde yaflayan nüfusun toplam
nüfusa oran› % 8-9 civar›nda iken, 19. Yüzy›lda bu oran % 25’e, 20. Yüzy›l›n sonunda
ise, %50’nin üzerine ç›km›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmas›yla birlikte, kentleflme olgusunun yeni siyasi
ve idari yap›lanmaya uygun bir flekil kazand›¤› görülmektedir. Ankara’n›n baflkent ilan
edilmesi, Anadolu’nun de¤iflik kentlerinde çeflitli sanayi tesislerinin kurulmas›, idari
bölümlenmenin yeniden düzenlenmesi ve ulafl›mla ilgili yeni yat›r›mlar, kentleflmeyi
etkileyen önemli faktörler olmufltur.
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Tablo 1: Türkiye’de Belediye ve Köy Say›lar›, Nüfuslar›
ve Genel Nüfus ‹çindeki Pay›

Say›m
Y›l›

Genel
Nüfus

Belediye Köy

Say›s› Nüfusu Say›s› Nüfusu Genel
Nüfusa
Oran›

Genel
Nüfusa
Oran›

1927

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

13.648.270

16.158.018

17.820.950

18.790.174

20.947.188

24.064.763

27.754.820

31.391.421

35.605.176

40.347.719

44.736.957

50.664.458

460

505

549

583

628

809

995

1.062

1.303

1.654

1.725

1.703

-

4.174.542

4.753.304

5.145.020

5.768.665

7.804.354

9.994.644

12787.663

16.753.979

20.500.442

25.523.604

31.223.447

-

25.84

26.67

27.38

27.54

32.43

36.01

40.74

47.05

50.81

57.05

61.63

40.531

34.784

33.908

33.939

34.109

34.537

35.083

35.214

35.331

35.100

35.069

33.983

-

11.983.476

13.067.646

13.645.154

15.178.523

16.260.409

17.760.176

18.603.758

18.851.197

19.847.277

19.213.353

19.441.011

-

74.16

73.33

72.62

72.46

67.57

63.99

59.26

52.95

49.19

42.95

38.37

Kaynak: TÜ‹K. (Türkiye ‹statistik Y›ll›¤›, 2005:33)

1950-1990 aras›nda nüfusu en h›zl› artan 10 kent s›ras›yla Batman, Antalya, Tunceli,
K›r›kkale, Mersin, Van, Hakkari, Bingöl, Denizli ve Ankara’d›r. Ayn› dönemde 73 il
merkezinden nüfusu en az art›fl gösteren 10 kent ise s›ras›yla Mardin, K›rklareli, Afyon,
Çank›r›, Zonguldak, Mu¤la, Edirne, Bayburt, Bitlis ve Rize’dir. Türkiye’de kentleflme h›z›,
kentler aras›nda çok farkl›l›klar göstermektedir. Türkiye, kalk›nmakta olan bir ülkedir. Bu
nedenle kentleflme özellikleri de geliflmifl ülkelerden farkl› ve kentleflme düzeyi, geliflmifl
ülkelere oranla oldukça düflüktür.

1950 y›l›nda kentleflme h›z kazanm›fl, nüfusun büyük kentlerde y›¤›lmas› nedeniyle,
kentler aras›nda nüfus da¤›l›m›nda dengesizlikler ortaya ç›km›flt›r. Bu da kentlerde önemli
say›lacak sosyal ve ekonomik yap› de¤iflikli¤iyle ilgili sorunlara yol açt›¤› gibi; kentlerle
ilgili büyük yat›r›mlar› gerektirmifltir. Büyük kentlere göç ve h›zl› kentleflme e¤ilimi, sa¤l›k,
içme suyu, kanalizasyon, konut, ulafl›m ve altyap› gibi ihtiyaçlar›n ortaya ç›kmas›na ve
çevre kirlili¤inin artmas›na yol açm›flt›r. Bunun do¤al sonucu olarak büyük kentlerdeki
yönetimlerin, mali kaynak ihtiyaçlar› önemli oranda artm›flt›r.
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B. Türkiye’de Kent Planlamas›n›n Geliflimi

Yerleflme alanlar›n›n, belirli flekiller içerisinde geliflmesini sa¤lamak yeni bir düflünce
de¤ildir. Özellikle koloni kentlerin belirli bir form içerisinde geliflmesi için planlanmalar›na
önem verilmifltir. Romal›lar›n, Tuna sahillerinde, Almanlar›n Elbe Nehrinin do¤usunda
planl› kentler kurmufllard›r. Kentlerin kurulufllar› ve geliflmeleri s›ras›nda özellikle 17. ve
18. Yüzy›llarda hükümdarlar, 19. Yüzy›lda ise kent inflaat›yla ilgili uzmanlar kentlerin
planlanmas›nda etkili olmufllard›r.

1. Osmanl› Döneminde Kent Planlamas›

Avrupa’da 1848 y›l›ndan daha önceleri bafllayan kent planlamas› kavram›, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na oldukça s›n›rl› bir flekilde gelmifltir. 1842 y›l›nda ‹stanbul’un ilk imar
plan› tamamlanm›flt›r. Bu plan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk imar mevzuat› olan 1848
tarihli Ebniye Nizamnamesine öncülük etmifltir. Avrupa’daki kentsel geliflmelerden
esinlenerek haz›rlanan bu nizamname yaln›zca ‹stanbul’da uygulanm›flt›r. Daha sonra
bu nizamname 1882 tarihli Ebniye Kanunu taraf›ndan yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ebniye
Kanunu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk imar kanunu olup, belediyelerin imar faaliyetleriyle
ilgili düzenlemelere yer verdi¤i gibi imara yeni aç›lacak arazilerin sahiplerinin
mükellefiyetlerini de belirtmekteydi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, özellikle ‹stanbul’un
imar› ifliyle u¤raflmak için fiehremaneti, ‹ntizam-› fiehir Komisyonu, Islahat-› Turuk
Komisyonu gibi çeflitli komisyonlar kurulmufltur.

2. Cumhuriyet Döneminde Kent Planlamas›

Cumhuriyetin ilan edildi¤i y›llarda, kent planlamas›yla ilgili geliflmeler, Kurtulufl Savafl›
s›ras›nda yang›nlar sonucunda zarar gören yerleflme alanlar›n›n, mevcut haritalar üzerindeki
yollar›n geniflletilmesini esas alan istikamet planlar›n›n haz›rlanmas› biçiminde olmufltur.

• 1923-1928 dönemi kent planlamas›nda, plans›z dönem olarak kabul edilmektedir. Bu
dönemde ‹mar planlar›n›n haz›rlanmas›n› zorunlu k›lan herhangi bir kanuni hüküm
bulunmamaktad›r.

‹mar planlar›n›n haz›rlanmas›n›n zorunlu oldu¤u 1928-1956 döneminde, bütün belediyeler,
imar faaliyetlerini yönlendirmek için imar planlar›n› yapmak durumunda kalm›fllard›r.

• 1930 tarihinde yay›nlanan 1580 say›l› Belediyeler Kanunu, bütün belediyelere imar
plan› yapt›rma zorunlulu¤unu getirmekteydi.

• 18 Haziran 1933 tarihinde ç›kart›lan 2290 say›l› Belediye Yap› Yollar› Kanunu her
belediyeye 5 y›l için de, gelecek 50 y›l için kent planlamas› yapma zorunlulu¤unu
getirmifltir.
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• 2290 say›l› Belediye Yap› Yollar› Kanunu’nun ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle
1956 y›l›nda, 6785 say›l› ‹mar Kanunu haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufltur. Bu yeni
‹mar Kanunuyla nüfusu belirli bir rakam›n üstünde olan belediyelere imar plan›
yapt›r›lmas›; nüfusu bu rakam›n alt›nda olan belediyelere de, yol istikamet planlar›n›n
yapt›r›lmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.

• 1958 y›l›nda 7116 say›l› kanunla ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›n›n kurulmas› sa¤lanarak kent
p lan lamas›n ›  yönlendi recek merkez i  b i r  teflk i lat  o luflturu lmufltur .

• 1966 y›l›nda ç›kart›lan 775 say›l› Gecekondu Kanunu;

• 1972 y›l›nda ç›kart›lan ve 6785 say›l› ‹mar Kanununda büyük ölçüde de¤ifliklik yapan
1605 say›l› kanunun;

• 1984 tarih ve 2985 say›l› Toplu Konut Kanunu;

• 1983 tarih ve 2805 say›l› ‹mar ve Gecekondu mevzuat›na ayk›r› olarak yap›lan yap›lara
uygulanacak ifllemler ve 6785 say›l› ‹mar Kanununun bir maddesinin de¤ifltirilmesi
Hakk›nda kanun,

• 1983 tarih ve 2872 say›l› Çevre Kanunu,

• 2873 say›l› Milli Parklar Kanunu,

• 2863-3386 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu,

• 3 May›s 1985 tarih ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu

Bunlar kent planlamas›n› yönlendiren bafll›ca kanunlard›r. Bu kanunlar›n amac›, kentleflmenin
sebep olaca¤› olumsuz sonuçlar› gidermek ve yap›laflman›n plan, fen, sa¤l›k ve çevre
flartlar›na uygun oluflumlar›n› sa¤lamakt›r.

C. Türkiye’de Kent Planlamas› Uygulamas›

Kent planlamas›, bir kentin yerleflim flekli, alan› ve toprak yap›s› gibi fiziksel ve co¤rafi;
nüfus, geçim kayna¤›, ulafl›m, bar›nma gibi toplumsal ve ekonomik özelliklerinin kenti
çevreleyen tüm flartlarla birlikte belirlenerek, bunlar›n gelecekteki yönelimlerine iliflkin
tahminlerde bulunma ve kentsel hizmetleri bu tahminlere göre gerçeklefltirme eylemidir.

Ulusal bir yerleflme ve kalk›nma plan› çerçevesinde bilimsel yöntemlere göre yap›lan
araflt›rmalara dayanarak, plan, program ve projelerin haz›rlanmas›n› ve bu amaçla giriflilecek
çabalar›n gerçeklefltirilmesini de kapsayan bir sanat ve çal›flma alan›d›r. Kent planlamas›
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kentlerin fiziksel geliflmelerinin
flekillenmesine yön vermek için u¤raflan bir bilim, sanat ve u¤rafl alan› olarak görülmektedir.
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Kentler, nüfus art›fl› ve kent d›fl› yerleflme alanlar›ndan ald›klar› göç nedeniyle sürekli
büyümektedir. Büyüyen bu kentlerin, fiziki, sosyal ve ekonomik yönden planlanmas›
zorunlu hale gelmifltir. ‹mar planlamas›, kentin büyümesinin denetim alt›na al›nmas› için,
idarenin kent sistemine müdahale etmesini sa¤layan en önemli yollardan biridir.

1. Kent Planlamas›n›n Aflamalar›

Kent planlamas›, bilgi toplama, plan›n formüle edilmesi ile plan›n uygulanmas› ve denetimi
olmak üzere bafll›ca üç aflamadan oluflmaktad›r.

a. Bilgi Toplama Aflamas›

Kent planlamas›n›n ilk aflamas›n› bilgi toplama aflamas› oluflturur. Ulafl›lmak istenen
hedeflerin iyice tespit edilmesi için mevcut durumun eksiksiz bilinmesi gerekir. Planlaman›n
baflar›s›, bilgi toplama aflamas›nda, kentle ilgili sosyal, ekonomik ve fiziki problemlerin
do¤ru flekilde tespit edilmesine ba¤l›d›r. Toplanacak bilgiler befl noktada grupland›r›labilir:

Sosyal: Kentin nüfus bileflimi, sa¤l›k hizmetleri, konut ve kira durumu, kültürel hizmetler
ve çeflitli suçluluk e¤ilimleri sosyal aç›dan bilgi toplama konular›n› oluflturur.

Hukuki: Kentin içinde bulundu¤u co¤rafi bölge veya kentin kendisi için yürürlü¤e konulan
mevzuat, imar mevzuat› gibi konular hukuki aç›dan bilgi toplama konular›n› oluflturur.

Ekonomik: Kentteki iflyerleri, gelir gruplar›, meslek gruplar›, çal›flma flartlar›, vergi ve
enerj i  kaynaklar› ekonomik aç›dan bi lgi toplama konular›n› oluflturur.

Mali: Kentteki tafl›nmaz mallar›n vergi kayna¤› olmas› nedeniyle çeflitli yönlerden
incelenmesi veya kentlerin geliflme flekillerinin mali yönden etkileri mali aç›dan bilgi
toplama konular›n› oluflturur.

Fiziki: Kentin, co¤rafi durumu, do¤a flartlar›, arazi durumu, yollar›, binalar›, mimari
özellikleri fiziki aç›dan bilgi toplama konular›n› oluflturur.

b. Plan›n Formüle Edilmesi Aflamas›

Kent planlamas›n›n ikinci aflamas›n›, bilgi toplama aflamas›na dayan›larak plan›n
flekillendirilmesi ve kesinlik kazand›r›lmas› oluflturur. Burada plan kavram›yla, kentin
gelecekte muhtemel ihtiyaçlar karfl›s›nda alaca¤› fiziki, sosyal ve ekonomik yap›s›n›
gösteren hukuki bir belge anlat›lmak istenir.

Plan›n içeri¤i;

• Çeflitli amaçlar için ayr›lan imar bölgelerini,
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• Birinci, ikinci, üçüncü derecede ulaflt›rma sistemlerini, kamuya ait bina ve alanlar›,

• Alt yap› tesislerini,

• Sosyal ve kültürel  iht iyaçlar ›n karfl› lanaca¤› yer ler i ,  göstermel idir .

Haz›rlanm›fl olan planlar›n kesinleflmesi için genellikle tasdik edilmeleri gerekir. Bu tasdik
makam› yetkili k›l›nan mahalli idareler olabilece¤i gibi merkezi idarelerde olabilir. Yetkili
mahalli idarelerin kabul edece¤i planlar›n merkezi hükümetler taraf›ndan tasdik edilmesi,
mahalli idarelerle merkezi idareler aras›ndaki iliflkiye ba¤l›d›r. Yetkilerin merkezi idarelerde
topland›¤› hallerde, mahalli idarelerin kabul ettikleri veya haz›rlad›klar› planlar›n merkezi
otorite taraf›ndan tasdik edilmesi gerekir.

c. Plan›n Uygulanmas› ve Denetimi Aflamas›

Kentin fiziki, sosyal ve ekonomik karakter ve flekliyle ilgili hedef ve çözüm yollar›n›
gösteren plan›n yap›lmas› yeterli de¤ildir. Kent planlamas›n›n uygulanmas›nda önemli
olan nokta mahalli otoritelerin sahip olduklar› yetkilerdir. Genel nitelikteki ruhsat verme,
zab›ta ve kamulaflt›rma yetkileri yan›nda; imar kontrolü ve inflaatlar›n denetlenmesi gibi
kent planlamas›n›n fonksiyonu gere¤i olan özel yetkiler vas›tas›yla, kent planlar›, uygulama
s›ras›nda hedeflere ulaflt›r›lmaya çal›fl›l›r.

VIII. ‹mar Hukuku

1956 tarih ve 6785 say›l› ilk ‹mar Kanunu, geliflen toplumun ekonomik ve sosyal yap›s›n›n
zorlamas›yla yetersiz kal›nca belediyeler aras› metropoliten planlama, anakent
örgütlenmelerine geçifl, gecekondular› önleme, k›rsal alan, k›y›, orman, do¤al ve kültürel
çevre, sit alanlar›n›n korunmas›n› da kapsayan de¤iflik düzenlemelerle mevzuat gelifltirilmifl
ve bu konulara iliflkin yeni yasalar yürürlü¤e konulmufltur. 1982 Anayasa’n›n 23, 35, 56
ve 57. maddeleriyle imar hukuku rejimi anayasal güvence alt›na al›nm›fl ve ‹mar Kanununda
imar hukuku ile ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r.

A. ‹mar Kanununa Göre Kent Planlamas›

3 May›s 1985 tarih ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu ile imar planlanmas›nda önemli de¤iflikler
yap›lm›fl; planlar›n haz›rlanmas› ve kabulü yetkisi belediyelere devredilmifltir. Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›n›n imar planlar›n›n yap›lmas› ve kabulündeki yetkileri s›n›rland›r›lm›flt›r.

Belediye ve mücavir (civar,komflu) alan s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda kalan yerlerde yap›lacak
planlar ile infla edilecek resmi ve özel bütün yap›lar ‹mar Kanunu hükümlerine tabi
tutulmufltur. Mücavir Alan; imar mevzuat› bak›m›ndan belediyelerin kontrol ve mesuliyeti
alt›na verilmifl olan alanlard›r. Mücavir alan s›n›rlar› belediye meclisi ve il idare kurulu
karar›na dayanarak vilayetlerce Bakanl›¤a gönderilir. Bakanl›k bunlar› inceleyerek aynen
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veya de¤ifltirerek tasdik etmeye veya de¤ifltirilmek üzere iadeye yetkilidir. Mücavir alan›n
ilgili belediye s›n›r›na bitiflik olmas› gerekmez. Ayr›ca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir.
Mücavir alandan ç›kar›lma da ayn› usule tabidir. Bakanl›k gerekli gördü¤ü hallerde mücavir
alana alma ve ç›karma hususunda resen karar verebilir.

Ancak ‹mar Kanununun istisnalar bafll›¤›n› tafl›yan 4. maddesine göre,

• 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanunu,

• 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu,

• 2960 say›l› ‹stanbul Bo¤aziçi Kanunu,

• 5216 say›l› Büyük fiehir Belediyesi Kanunu,

• Di¤er özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu özel kanun
hükümleri öncelikle uygulanacakt›r.

• Ayr›ca Türk Silahl› Kuvvetlerine ait harekat, e¤itim ve savunma amaçl› yap›lar için, bu
Kanun hükümlerinden hangisinin ne flekilde uygulanaca¤› Milli Savunma Bakanl›¤› ile
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan birlikte belirlenecektir.

‹mar planlar› kentsel ve k›rsal alandaki tafl›nmazlar üzerinde özel mülkiyeti kamu yarar›na
dayanarak s›n›rland›rmakta, k›s›tlamakta veya tamamen ortadan kald›rabilmektedir. ‹mar
Planlar›, gerçek ve tüzel kiflilerle kamu kurum ve kurulufllar› için zorunlu bir hukuk kural›d›r.
Bu nedenle imar planlar›n›n uygulanmas› zorunludur ve planlardaki direktiflerin d›fl›na
ç›k›lamaz. Hiçbir makam veya kifli imar plan›na ayk›r›, subjektif ve keyfi bir durum
oluflturamayaca¤› için imar planlar› objektiftir. Ayr›ca imar planlar› aleni oldu¤u için bu
planlar haz›rl›k aflamas›nda ve onayland›ktan sonra herkesin bilgisine sunulmal›d›r.

B. ‹mar Planlar›

1. ‹mar Planlar›n›n Amac›

‹mar Kanunu’nda imar planlar›n›n amaçlar›n› düzenleyen bir hüküm bulunmamaktad›r.
Ancak ‹mar Kanununun 1. maddesinde kanunun amac› “Bu Kanun, yerleflme yerleri ile
bu yerlerdeki yap›laflmalar›n; plan, fen, sa¤l›k ve çevre flartlar›na uygun teflekkülünü
sa¤lamak amac›yla düzenlenmifltir.” fleklinde belirtilmektedir. Ayr›ca, 2 Kas›m 1985
tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan ‹mar Plan› Yap›lmas› ve De¤iflikliklerine Ait Esaslara
Dair Yönetmeli¤in 1. maddesinde imar planlar›n›n amac›, “...insan, toplum, çevre
münasebetlerinde belirtilen ve aile mutlulu¤u ile toplum hayat›n› yak›ndan etkileyen fiziki
çevreyi sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturmak, yat›r›mlar›n yer seçimlerini ve geliflme e¤ilimlerini
yönlendirmek ve topra¤›n korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek...”
fleklinde belirtilmektedir.
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2. ‹mar Planlar›n›n S›n›fland›r›lmas›

Planlar, kapsad›klar› alan ve amaçlar› aç›s›ndan; “Bölge Planlar›” ve “‹mar Planlar›”, imar
planlar› ise, “Naz›m ‹mar Planlar›” ve “Uygulama ‹mar Planlar›” olarak haz›rlan›r.

a. Bölge Planlar›

Sosyo-ekonomik geliflme e¤ilimlerini, yerleflmelerin geliflme potansiyelini, sektörel
hedefleri, faaliyetlerin ve alt yap›lar›n da¤›l›m›n› belirlemek üzere haz›rlanan planlard›r.
Bu planlar gerekli görülürse Devlet Planlama Teflkilat›nca yap›l›r veya yapt›r›l›r.

b. ‹mar Planlar›

‹mar Planlar›; yöre halk›n›n sa¤l›¤›n› korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n›, iyi yaflama
düzenini ve çal›flma flartlar›n› sa¤lamak amac›yla, ülke, bölge ve kent verilerine göre
oturma çal›flma, dinlenme ve ulafl›m gibi hizmetler aras›nda mevcut ve sa¤lanabilecek
olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollar›n› bulmak için, varsa kadastro durumunda
ifllenmifl naz›m plan ve uygulama plan› olarak düzenleyip onaylanm›fl planlara denir.

‹mar Planlar›, Naz›m ‹mar Plan› ve Uygulama ‹mar Plan›ndan oluflur. Mevcut ise bölge
plan› ve çevre düzeni plan kararlar›na uygunlu¤u sa¤lanarak, belediye s›n›rlar› içinde
kalan yerlerin naz›m ve uygulama imar planlar› ilgili belediyelerce yap›l›r veya yapt›r›l›r.

Türkiye planlama yönünden Marmara, Ege, Orta Anadolu, Antalya, Çukurova, Bat›
Karadeniz, Do¤u Karadeniz, Do¤u Anadolu, olmak üzere sekiz bölgeye ayr›lm›flt›r.

i. Naz›m ‹mar Plan›; varsa bölge veya çevre düzeni planlar›na uygun olarak halihaz›r
haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu ifllenmifl olarak çizilen ve arazi parçalar›n›n;
genel kullan›fl biçimlerini, bafll›ca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo¤unluklar›n›,
gerekti¤inde yap› yo¤unlu¤unu, çeflitli yerleflme alanlar›n›n geliflme yön ve büyüklükleri
ile ilkelerini, ulafl›m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar› göstermek ve
uygulama imar planlar›n›n haz›rlanmas›na esas olmak üzere düzenlenen, detayl› bir
raporla aç›klanan ve raporuyla beraber bütün olan pland›r.

ii. Uygulama ‹mar Plan›; tasdikli halihaz›r haritalar üzerine varsa kadastral durumu
ifllenmifl olarak naz›m imar plan› esaslar›na göre çizilen ve çeflitli bölgelerin yap› adalar›n›,
bunlar›n  yo¤unluk ve düzenini, yollar› ve uygulama için gerekli imar uygulama programlar›na
esas olacak uygulama etaplar›n› ve di¤er bilgileri ayr›nt›lar› ile gösteren pland›r. Bu
nedenle Uygulama imar planlar›, uygulama bak›m›ndan en net ve en belirgin aflamay›
oluflturan planlard›r ve gerekti¤inde etaplar halinde de yap›labilir.
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3. ‹mar Planlar›n›n Haz›rlanmas› ve Yürürlü¤e Girmesi

‹mar Kanunu, nüfusu 10.000’i aflan yerleflmelerin imar planlar›n› yapt›rmalar›n› zorunlu
k›lm›flt›r. Nüfusu 10.000’i aflmayan  yerleflmelerde, imar plan› yap›lmas›n›n gerekli olup
olmad›¤›na belediye meclisi karar verir.

‹mar planlar›, bölge ve çevre düzeni plan kararlar›na uygunlu¤u sa¤lamak flart›yla ilgili
belediyelerce yap›l›r ve yapt›r›l›r. Planlar idarece (belediye veya valilik) do¤rudan
yapt›r›lmad›¤› zaman; ihale suretiyle veya ‹ller Bankas› Fen Müdürüne yetki verilmek
suretiyle yapt›r›labilir. ‹dare, planlama grubunda görev alacaklar› Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›na bildirmekle yükümlüdür.

Bölge planlar›, Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan yap›l›r veya yapt›r›l›rken; belediye
s›n›rlar› içinde kalan yerlerin naz›m ve uygulama imar planlar› ilgili belediyelerce yap›l›r
veya yapt›r›l›r. Belediye meclisince onaylanarak yürürlü¤e girer. Belediye ve mücavir
alan d›fl›nda kalan yerlerde yap›lacak planlar valilik veya ilgilisince yap›l›r veya yapt›r›l›r.
Valilikçe uygun görüldü¤ü takdirde onaylanarak yürürlü¤e girer. Bir ayl›k ilan süresi içinde
planlara itiraz edilebilir. Onaylanm›fl planlarda yap›lacak de¤ifliklikler de ayn› usullere
tabidir.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› gerekli görülen hallerde, kamu yap›lar› ile ilgili imar plan›
ve de¤iflikliklerinin, umumi hayata müessir afetler nedeniyle veya toplu konut uygulamas›
veya Gecekondu Kanunu’nun uygulanmas› amac›yla yap›lmas› gereken planlar›n ve plan
de¤iflikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlar›n›n veya
içerisinden veya civar›ndan demiryolu veya karayolu geçen, hava meydan› bulunan veya
havayolu veya denizyolu ba¤lant›s› bulunan yerlerdeki imar ve yerleflme planlar›n›n
tamam›n› veya bir k›sm›n›, ilgili belediyelere veya di¤er idarelere bu yolda bilgi vererek
ve gerekti¤inde iflbirli¤i sa¤layarak yapmaya, yapt›rmaya, de¤ifltirmeye ve re’sen
onaylamaya yetkilidir.

Belediye hudutlar› ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özellefltirme program›na
al›nm›fl kurulufllara ait arsa ve arazilerin, ilgili kurulufllardan gerekli görüfl, al›narak Çevre
imar bütünlü¤ünü bozmayacak imar tadilatlar› ve mevzi imar planlar›n›n ve buna uygun
imar durumlar›n›n Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›nca haz›rlanarak Özellefltirme
Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlü¤e girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve
arazilerin imar fonksiyonlar›n› 5 y›l de¤ifltiremezler. ilgili belediyeler görüfllerini onbefl
gün içinde bildirir.

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksad› ile resmi bina ve tesisler için imar planlar›nda
yer ayr›lmas› veya bu amaçla de¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤i takdirde, Bakanl›k, valilik
kanal› ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar plan›n›n resmi bina ve
tesislerle ilgili k›sm›n› re’sen yapar ve onaylar.
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Bakanl›k birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlar›n›n haz›rlanmas›nda, kabul ve
onaylanmas› safhas›nda ortaya ç›kabilecek ihtilaflar› halleder, gerekti¤inde re’sen onaylar.

Bakanl›k ayr›ca birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlar›n›n haz›rlanmas›nda, kabul
ve onaylanmas› aflamas›nda ortaya ç›kabilecek ihtilaflar› halleder, gerekti¤inde re’sen
onaylar. Kesinleflen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebli¤ edilir. Bu planlar›n
uygulanmas› mecburidir.
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