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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
‘Yerel Yönetimler” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, genel olarak
yerel yönetimlerle ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra, Avrupa’da ve Türkiye’de yerel
yönetimlerin geçirdiği aşamalar ele alınacaktır. Örnek ülke olarak Fransa’da yerel yönetimler
incelenmiştir. Yönetim yapısını örnek aldığımız Fransa’nın yaşadığı tarihsel süreç ve bugün
geldiği nokta Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca özellikle 1980 sonrası yerel
yönetimleri yakından etkileyen uluslararası örgütler ayrı bir bölümde incelenmiştir. Ardından
ise Türkiye’de yerel yönetimler mevzuat ekseninde örgütsel açıdan ele alınmıştır. Öğrencinin
dikkatini dağıtmamak adına dipnotlardan kaçınılmıştır. Bununla birlikte kitabın
hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda verilmiştir. Öğrenciler ilgilerini
çeken konularla ilgili ayrıntılı bilgi için bu eserlere başvurabilirler.
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1. TEMEL KAVRAMLAR: YERİNDEN YÖNETİM/YEREL
YÖNETİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Yerinden Yönetim kavramı üzerinde durulacaktır. Sıklıkla
karıştırıldığının aksine yerinden yönetim ve yerel yönetim aynı anlama gelmemektedir. Bu
kavramların anlamları ve aralarındaki farklar bu bölümde anlatılacaktır. Ayrıca yerinden
yönetimin türleri olan siyasi ve idari yerinden yönetim ve hangi ülkelerde uygulandıkları da bu
bölümün konusudur. Yerinden Yönetimin yarar ve sakıncaları da ayrı bir başlık altında
incelenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yerinden Yönetim Nedir? Açıklayınız.
2.Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetim eş anlamlı mıdır?
3. Siyasal Yerinden Yönetim Nedir?
4. Türkiye’de ne tür bir yerinden yönetim vardır?
5. Yerinden Yönetimin Sakıncaları Var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Yerinden Yönetim Kavramı

Yerimden Yönetim
Kavramını Kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerel Yönetim kavramı

Yerel Yönetimin Anlamı
Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerinden Yönetimin Türleri

Yerinden yönetimin türleri
(Siyasi ve İdari Yerinden
Yönetim) Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar



Yerinden Yönetim



Yerel Yönetim,



İdari Yerinden Yönetim,



Siyasi Yerinden Yönetim



Kamu Kurumu
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Giriş
Bu bölümde tüm dersler boyunca kullanacağımız bazı temel kavramlar üzerinde
durulacaktır. Yerinden yönetim ve türleri açıklandıktan sonra, yerel yönetim kavramı üzerinde
durulacaktır. Ayrıca yerinden yönetimin yarar ve sakıncaları ayrı başlıklar altında
incelenecektir.
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1.1.

Yerinden Yönetimin Anlamı

Yerinden yönetimin anlamını vermeden önce yerinden yönetim, yerel yönetim, ademi
merkeziyet ve mahalli idare kavramlarına değinmek istiyoruz. Yerel yönetimlerle ilgili yazında
sıkça bu üç kavramla karşılaşılmakta bazen aynı bazen de farklı anlamlarda kullanıldığını
görmekteyiz. Gerçekten de “bu terimlerin içerdiği anlamlar ve kavramlar üzerinde gerek
akademik çevrelerde gerekse uygulayıcılar arasında görüş birliği olduğunu söyleyemeyiz”.
Mahalli idare kavramını yerel yönetim kavramına tercih eden Nadaroğlu’na göre
“yerel” , mahallinin anlamdaşı değildir. Mahalli’de coğrafi bir sınırlama ve kısıtlama söz
konusudur. Mahalli’nin bazı yabancı dillerdeki karşılığı olan “local” sözcüğü bunu açıkça belli
etmektedir.1 Nitekim 1961 ve 1982 Anayasalarında “mahalli İdare” kavramının kullanıldığını
görmekteyiz. Ancak Özay’a göre “Yerel Yönetim” kavramı Anayasadaki “mahalli idare”
kavramına göre çok daha kapsamlıdır. Bununla beraber , Anglo-sakson “local government”
karşısında ise pek zayıf kalmaktadır. Gene Özay’a göre “Yönetim” , “İdare” gibi salt teknik
değil aynı zamanda “siyasal”ı da içeren bir kavram olduğundan “Yerel Yönetimi” “Mahalli
İdare”ye tercih etmeliyiz2.
Kanaatimizce yerel yönetim kavramı, mahalli idare kavramını kapsayıcı mahiyettedir.
Nitekim günümüzde mahalli idare kavramının sık kullanılmadığını görmekteyiz. “Yerinden
yönetim” ve “yerel yönetim” kavramlarının ise genel olarak aynı anlamda kullanıldığını
görmekteyiz. Ancak yönetim bilimi yazınında yerel yönetim kavramının daha çok, yerel
yönetim birimlerini anlatmak için, yerinden yönetim kavramının ise, yönetim dizgesini ve
eylemini anlatmak için kullanıldığını görmekteyiz. Yani yerinden yönetim sistemin adıdır.
Aslında “Yerel Yönetim” kavramı ile ifade edilen Yerinden Yönetimin türlerinden olan yer
yönünden yerinden yönetimdir. Ancak bu kavramsal çerçeve Türkiye için geçerlidir, zira
Türkiye’de

Yerinden

Yönetimin

bir

türü olan

“Siyasal

Yerinden

Yönetim”lere

rastlamamaktayız.
Yerinden Yönetim, Yönetim Bilimi’nde “Ademi Merkeziyet” (Decentralization)
olarak bilinen bir kavramdır. Günümüzde idare hukuku yazınında yerinden yönetim
kavramının eski ademi merkeziyet kavramı ile aynı anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Bu
kavram “Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devletin tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel
kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin daha az yetkili bir otoriteye
1
2

Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, Kırklareli, Sermet matbaası,1982,s. VII
İl Han Özay , Günışıgında Yönetim, İstanbul,Alfa, 1996, s. 180
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transfer edilmek amacı ile merkezi otoriteden geri çekilmesi” ya da “Topluma sunulacak bazı
idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil , merkezi idare teşkilatı içinde yer
almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından
yürütülmesidir” şeklinde tanımlanabilir.
Yerinden Yönetimin, “Yetki Genişliği” kavramı ile karıştırılmaması gerekir. “Yetki
Genişliği”nde, bir bölge veya hizmetin başında bulunan memura merkezin karar almak ve
uygulamak gibi kamu kudretinden doğan yetkileri tanınabilir. Bu durumda görev ve yetkisi
sadece merkezin kararlarını , emir ve direktiflerini yerine getirmekten ibaret olan merkez
memurunun yetkisi genişletilmiş olur. İşte memurun yetkilerinin genişletilmesinden ve bu
bakımından merkeziyet sisteminin bir ölçüde hafifletilmesinden ortaya çıkan uygulamaya
yetki genişliği denir. Ancak genişletilen bu yetki, yine merkez adına kullanılır. Yerinden
Yönetimde ise, yerel organlar, kendilerine Anayasal çerçevede verilen yetkileri kedileri
seçenlere izafeten ve kendi adlarına kullanırlar. O halde yetki genişliğinde olduğu gibi,
merkezi yönetimin bazı yetkilerini alt kademelere devretmesi, yerinden yönetimin var
olabilmesi için yeterli değildir.

1.2. Yerinden Yönetimin Türleri
1.2.1. Siyasal Yerinden Yönetim
Siyasal amaçlı yerinden yönetim, daha çok federal devletlerde, anayasalarca, ulusal
kimliğe sahip olmayan yerel birimlere tanınmış bulunan yarı özerk statüye dayanan bir
yönetim biçimidir. Siyasal amaçlı yerinden yönetimde yasama ve yargı alanında da yerinden
yönetim kuruluşları etkili olurlar. A.B.D, Almanya, İsviçre gibi devletlerde federe devletler
(A.B.D’de STATE’ler, Almanya’da LAND’ler , İsviçre’de CANTON’lar) yasama, yürütme
ve yargı yetkisine sahiptirler.
Oysa üniter devletlerde,yerel yönetimler birer kamu tüzel kişisidirler. Fransa, Macaristan,
İngiltere ve Türkiye’de yerel yönetimler bu statüdedir. Federal devlet sistemlerinde federe
devletler içinde yer alan yerel yönetimler geniş ölçüde federe devletlere ya da eyaletlere
bağımlıdırlar. Federal sistemlerde eyaletlerin yasama ve yargı konularında bağımsızlıklarını
korumalarına karşın, yerel yönetimler, hiçbir sistemde bu haklardan yararlanmazlar. Yerel
yönetimler sadece, egemen bir devletin, ya da yarı egemen bir eyaletin, belli bir alanda kamu
hizmetleri sağlayan ve egemenlik hakkı bulunmayan alt coğrafi birimleridir.
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1.2.2.İdari Yerinden Yönetim
İdari Yerinden Yönetim, merkeziyetçi sistemin, mahalli nitelikteki ortak yararları
koruyamaması sonucu ortaya çıkmış bir sistemdir. İdari yerinden Yönetimde, merkezi idare
teşkilatı içinde yer almayan, merkezi idarenin hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel
kişilerinin idari yetkileri dışında yasama ve yargı yetkileri yoktur. Tam tersine, bu kamu tüzel
kişileri yasama yetkisine sahip olmadıkları için kendi hukuki statülerini belirleme imkanına
sahip değildirler ve yargı yetkisi de kullanamazlar. İdari yerinden yönetimde, yerel
yönetimlere sadece yürütmeye ilişkin bazı yetkiler tanınmıştır. Yasama ve yargı yetkileri
merkezi idareye aittir.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, İdari yerinden yönetimde, yerel yönetimlerin sadece
yürütmeye ilişkin bazı yetkileri vardır. İşte bu yetkileri kullanan birimlerin niteliğine göre,
idari yerinden yönetimin de iki türü vardır:

1.2.2.1. Yer Bakımından Yerinden Yönetim (Yerel Yönetimler)
Yer bakımından yerinden yönetim esası, bir bölgenin sakinlerine o bölgedeki
topluluğun ortak ve genel yararlarını gereğince koruyabilmek için sözü geçen yararları kendi
organları vasıtasıyla saptamak ve gereğini yerine getirmek hususunda özerklik verilmesidir.
Görüldüğü gibi yer bakımından yerinden yönetim, belli bir yörede oturanlara, salt orada
oturmaları dolayısıyla ortaya çıkan ortak gereksinimleri karşılamak amacı ile tanınan özerkliği
ifade etmektedir. Belediyeler yer bakımından yerinden yönetimin tipik bir örneğidir.
Yer bakımından yerinden yönetimin özelliklerine bakacak olursak:
Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları merkezi idarenin, yani Devlet tüzel
kişiliğinin dışında yer alan kamu tüzelkişileridir. Bu kuruluşlar kamu tüzelkişileri
olduklarından, kendilerine özgü bir iradeye sahip olup, Devletten ayrı malvarlıkları ve
bütçeleri mevcuttur. Bu kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri merkezi idarenin hiyerarşisine
dahil değildir.
Yerel yönetim kuruluşlarının kurucuları, bu kuruluşların hizmet gördükleri yörenin
seçmenleridir. Zira yer bakımından yerinden yönetim, belli bir yörede oturanlara salt o yörede
oturdukları için ortaya çıkan ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla tanınan bir özerliği
ifade etmektedir. Bu nedenle, yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları, hizmet gördükleri
yörenin seçmenleri tarafından belirlenir.
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1.2.2.2. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim (Kamu Kurumları)
Hizmet bakımından yerinden yönetim, belirli bir hizmetin merkez teşkilatından ayrı ve
hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar tarafından idare edilmesidir. Bazı hizmetler, duyulan
ihtiyaç, taşıdığı özellik ve teknik yapı dolayısıyla merkezin dışında örgütlenmesine imkan
tanınır. Merkezi hiyerarşiye tabi bulunmayan bu örgüt, kendisine verilen hizmetle ilgili
konularda yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahiptir.
Dikkat edilecek olursa yerinden yönetimlerde idari özerklik bir bölgede oturanlara
tanınmakta idi. Hizmet yerinden yönetiminde ise söz konusu olan özerkliğin kendisine
tanınmış olmasıdır. Hizmet bakımından yerinden yönetimde daha çok teknik nitelikler ağır
basar. Yer bakımından yerinden yönetimde teknik özellikler önemlidir. Bu nedenle de hizmet
yerinden yönetim organlarında demokratik yönetim ihtiyaçlarından çok hizmetin teknik
özellikleri, uzmanlık gerektiren yönleri esas alınır. Bu arada diğer önemli bir fark ise yerel
yönetim kuruluşlarının birer kişi topluluğu olmasına karşılık, hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarının kural olarak birer mal topluluğu yapısında olmalarıdır. Gerçekten hizmet
yerinden yönetim kuruluşları bir malvarlığının belli bir hizmete tahsis edilmesi ile tüzel kişilik
kazanmışlardır.
Bu kuruluşlara Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
gibi kamu kurumları örnek olarak verebiliriz.

1.3. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
Yerinden yönetimin uygulanmasından kaynaklı bazı yarar ve sakıncaları vardır.
Sırasıyla bunları inceleyelim.

1.3.1.Yerinden Yönetimin Yararları
Yerinden yönetimin yararları şu şekilde sıralanabilir:
-

Kırtasiyecilik ve bürokratik engeller fazla olmaması sebebiyle kararlar merkezden

yönetime göre daha hızlı alınır ve uygulanır. Bu da kamu hizmetlerinin halka sunulmasında
çabukluk ve kolaylık sağlar.
-

Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur. Çünkü yerinden yönetim

organları çoğunlukla o yöreden oldukları için ihtiyaçları tespit etmeleri merkezden yönetime
göre daha kolaydır.
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-

Yerinden yönetim birimleri organlarının seçimlerine halkın katılımını sağlaması

nedeniyle merkezden yönetime göre daha demokratiktir. Bu da hem yerel hem de genel
anlamda demokrasi anlayışının gelişmesine yardımcı olur.

1.3.2.Yerinden Yönetimin Sakıncaları
Yerinden yönetim ilkesinin sağladığı yararlara karşın bazı sakıncaları da vardır.
Merkezden yönetimin yararları yerinden yönetimin sakıncalarını oluşturmaktadır. Bunlar şu
şekilde sıralanabilir:
-

Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulma tehlikesi vardır.

-

Yerel yönetimler arasında mali imkânlar bakımından farklılık bulunduğundan, yerel

hizmetlerin ülke düzeyindeki yayılımında dengesizlikler görülür. Sosyal ve ekonomik
kalkınmada bölgeler arasında dengesizlikler görülür.
-

Ekonomik ve sosyal şartları gelişmemiş olan yerel yönetim birimlerinin teknik eleman

ve mali kaynak temininde güçlük çekilir. Bu durum hizmetlerin yürütülmesini ve kalitesini
olumsuz yönde etkiler.
-

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar

yaşanabilir.
-

Yerinden yönetimde mali kaynakların verimli kullanılması daha güçtür. Bunun yanı sıra

özerk bütçeye sahip yerinden yönetim kuruluşlarının mali denetiminde güçlükler
yaşanabilmektedir. Bu da uygulamada suiistimallere yol açabilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerinden yönetim kavramı, yerel yönetim, kamu kurumu gibi kavramlar
öğrenilmiştir. Yerel Yönetimin yerinden yönetimin bir türü olduğu açıklanmıştır. Ayrıca
yerinden yönetimin yarar ve sakıncalarının neler olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir?
a) Ekonomik ve sosyal şartları gelişmemiş olan yerel yönetim birimlerinin teknik
eleman ve mali kaynak temininde güçlük çekilir.
b) Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulma tehlikesi vardır.
c) Yerinden yönetimde mali kaynakların verimli kullanılması daha güçtür.
d) Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.
e) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi
istismarlar yaşanabilir.
2) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde siyasal yerinden yönetim vardır?
a)

Türkiye

b)

Almanya

c)

Yunanistan

d)

Portekiz

e)

Bulgaristan

3)
Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarındandır?
a)
Kırtasiyecilik ve bürokratik engeller fazla olmaması sebebiyle kararlar
merkezden yönetime göre daha hızlı alınır ve uygulanır.
b)
Kamu hizmetlerinin halka sunulması çabuk ve kolaydır.
c)
Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.
d)
Yerinden yönetim ihtiyaçları merkezden yönetime göre daha kolay tespit eder.
e)
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi
istismarlar yaşanabilir.
4) Hizmet bakımından yerinden yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Hizmet bakımından yerinden yönetim, belirli bir hizmetin merkezi teşkilatından
ayrı ve hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar tarafından idare edilmesidir.
b) Hizmet bakımından yerinden yönetim merkezi hiyerarşiye tabi değildir.
c) Hizmet bakımından yerinden yönetim kendisine verilen hizmetle ilgili konularda
yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahiptir.
d) Hizmet bakımından yerinden yönetim de idari özerklik bir bölgede oturanlara
tanınmıştır.
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e) Hizmet bakımından yerinden yönetimde daha çok teknik nitelikler ağır basar.
5) Aşağıdakilerden hangisi Hizmet bakımından yerinden yönetimlere örnek
verilebilir?
a) İl Özel İdaresi
b) Bucak İdaresi
c) İstanbul Üniversitesi
d) Belediye İdaresi
e) Köy İdaresi
6) Türkiye’de siyasal yerinden yönetim var mıdır? Açıklayınız?
7) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetimin özellikleri nelerdir?
8) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim ile Kamu Kurumu eş anlamlı mıdır?
9) Dünyada siyasal yönden yerinden yönetimin olduğu ülkelere örnek veriniz?
10) Yerinden Yönetim ve Yetki Genişliği arasındaki farklar nelerdir?

Cevaplar
1)d, 2) b, 3)e, 4)d, 5)c
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2. TEMEL KAVRAMLAR: YEREL ÖZERKLİK VE YEREL KATILIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerel özerklik ve yerel katılım konuları incelenecektir. Yerel özerklik
tanımının teorik temellerini inceledikten sonra, yerel özerklikle ilgili dünyadaki en önemli
referans belge olan “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” incelenecektir. Yerel katılımında
tanımı yapıldıktan sonra Türkiye’deki uygulamaya dair örnek bazı katılım mekanizmaları
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yerel Özerlik nedir?
2.Yerel Özerkliğin tek bir anlamı mı vardır?
3. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın önemi nedir?
4. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın Avrupa Birliği ile bir ilgi var mıdır?
5. Yerel katılım sadece seçimle mi olur?
6. Yerel gündem 21 nedir?
7.Türkiye’de her ilçede kent konseyi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerel Özerklik

Yerel özerkliğin ne anlama
geldiği öğrenilecektir.

Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı

Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın yerel
yönetimler için ne getirdiği
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerel Katılım

Yerel katılımın ne anlama
geldiği ve ne şekilde
gerçekleştiği öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerel Gündem 21

Yerel Gündem 21 nedir, ne
zaman ortaya çıkmıştır gibi
soruların cevapları
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kent Konseyi

Kent Konseyleri neden
kuruldu? Kararları bağlayıcı
mı? gibi soruların cevapları
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yerel Özerklik



Yerel Katılım



Yerel Gündem 21



İhtisas Komisyonları



Kent Konseyleri
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Giriş
Bu bölümde yerel özerklik, yerel katılım kavramları ayrıntılı olarak incelenecektir.
Türkiye’de de sık sık gündeme gelen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ne şekilde
ortaya çıktığı ve yerel yönetimler için ne getirdiği çok önemlidir. Bu nedenle Şart’ın yapım
süreci, maddeleri ve Türkiye’nin Şart karşısındaki tutumu ayrı bir başlık altında incelenmiştir.
Kuşkusuz katılım denilince ilk akla gelen seçimler olmakla birlikte, tek seçenek seçim değildir.
Farklı katılım mekanizmalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi özellikle yerel halk için
oldukça önemlidir. Bu nedenle bu bölümde ihtisas komisyonları, Yerel Gündem 21 ve Kent
Konseyleri ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
Özerklik, katılım ve son zamanlarda da yerellik kavramı yerel yönetimlerle ilgili yazında
önemli bir yer tutmaktadır. Gerçekten de bir ülkede yerel yönetimlerin ne durumda olduğunun
anlaşılması, o ülkede demokratik yerel yönetimlerin var olup olmadığı gibi sorular karşısında
incelenen konuların başında yerel özerklik, katılım ve yerellik gibi kavramlar gelmektedir.
Bu kavramların sadece anayasa, yasa ya da uluslar arası anlaşmalar gibi mevzuat üzerinden
incelenmesi, incelenen ülkeler hakkında yeterli ve net bir bilgi vermez. Bu nedenle, teorinin
yanı sıra, bu yasal metinlerin uygulamaya nasıl yansıdığının incelenmesi gerekir. Böylelikle,
ilgili ülkede yerel özerklik, yerellik ve katılım hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşılmış olur.
Bu nedenle bölümde, önce yasal metinler üzerinden bu kavramlar incelenerek, ardından
uygulamaya bakıldı.

21

2.1. Yerel Özerklik
Yerel özerkliğin teorisine ilişkin en eski ve en yetkin eserlerden birisi Gordon L. Clark’ın
“A Theory of Local Autonomy” isimli çalışmasıdır. Clark yerel yönetimlerin ‘girişimcilik’ ve
‘merkezi yönetimlere karşı direnme gücü’ kavramlarını kullanarak farklı yerel özerklik
kategorileri belirlemiştir. ‘Girişimcilik’ kavramı yerel yönetimlerin görevlerini yerine
getirmelerindeki yasal güçleriyle ilgilidir. Merkezi yönetime direnme gücü ise yerel
yönetimlerin merkezi yönetimin kontrolünden bağımsız olarak hareket edebilme kapasiteleriyle
ilgilidir. Yerel özerklik bu iki kavramla açıklanır ve bunun sonucunda yerel yönetimlerin takdir
yetkisi, yerel yönetimlerin görevlerinde ve yasal işlemlerinde özerk davranabilme seviyesiyle
belirlenir. Clark, farklı özellikleri ihtiva eden dört tip yerel özerklik kategorisini girişimcilik ve
direnç derecesine göre belirler. Bu modele göre ilk tip yerel özerklik kategorisine hem girişimci
hem de merkeze direnme kapasitelerini tam olarak kullanabilen yerel yönetim sistemleri
dâhildir. Buna karşılık dördüncü tip kategoride yerel yönetimlerin girişimci kapasiteleri de
merkezi yönetimlerden bağımsız hareket etme kapasiteleri de gelişmemiştir. Sonuç olarak,
birinci tip kategoride yerel özerklik oldukça yüksektir; dördüncü kategoride ise yerel
yönetimlerin özerklik ve takdir yetkisi yoktur.
Aynı dönemde, alternatif bakış açılarıyla, yerel özerklik üzerine farklı açıklamalar da
getirilmiştir. Gurr ve King yerel özerklik üzerindeki kısıtlamaları, 1987’de yayınlanan
çalışmalarında tartışmışlardır. Gurr ve King, yerel özerkliğe getirilen kısıtlamaları iki grupta
toplarlar. Birinci gruptaki kısıtlamalar; yerel gelirleri yaratma sürecinde karşılaşılan sorunlar,
güçlü ekonomik aktörlerin, yerel siyasi kararlar üzerinde etkin olmak istemeleri ve güçlü yerel
sosyal hareketlerin yerel yönetim politikaları ve bunların uygulamalarını etkileyecek güçte
olmalarını içerir. İkinci grup kısıtlamalar ise merkezi hükümetlerden kaynaklanan sınırlamaları
içerir.
İlk grup ‘ekonomik doğalı’ kısıtlamalar üzerine 1980’lerde araştırmalar yapan Pickvance
ve Preceteille’ye göre, dünya ekonomik düzeninde gelişmeler, küreselleşme, uluslar arası
firmaların büyümesi ve yeni teknolojik gelişmeler, politik tercihler ve kaynaklar üzerinde direk
etkiye sahiptirler. Merkezi ve yerel yönetimler, yeni dünya düzeninde koruyucu rollerinden çok
rekabetçi ve girişimci rollerini ön plana çıkarmak zorundadırlar. Uzun dönemdir süregelen
yönetim geleneğine aykırı olan bu yeni rol, aslında yerel yönetimlerin özerkliklerini pazar
ilişkileri ve artan rekabetten dolayı sınırlar.
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Yerel yönetimler üzerindeki merkezi hükümetlerden kaynaklanan ikinci grup sınırlamalar
üzerine çalışan Page ve Goldsmith’e göre, merkezi politikacılarla yerel politikacılar arasındaki
iletişimin sıklığı, tarzı ve ne kadar etkin olduğu yerel özerkliği etkileyen en önemli politik
faktörlerdir. Eğer yerel politikacılar ulusal düzeyde yörelerine yönelik alınan kararlarda
merkezi etkileyebilme gücüne sahiplerse, o zaman bu sistem siyasal özerkliğin gelişmiş olduğu
bir sistemdir. Page ve Goldsmith’e göre yerel özerklik ancak ve ancak yasal ve politik açılardan
özerkliğin tam sağlandığı yerel yönetim sistemlerinde mevcuttur.
Pratchett ‘yerel özerklik’ ve ‘yerel demokrasi’ kavramları arasındaki farkları analitik
olarak incelediği çalışmasında, yerel özerkliğin belirgin şekilde üç farklı yaklaşımla ele
alındığından bahseder. İlk olarak, yerel özerklik üst otoritelerden özerklik şeklinde tanımlanıp
analiz edilmektedir. İkinci olarak, yerel yönetişim ve özgürlüğe dönük olarak dışarıdan (genel
olarak çıkar gruplarından) gelecek etkilere karşı yerel özerkliğin savunusunu mümkün kılmak.
Üçüncü olarak ise, yerel kimliğin yansıması –yani toplumun o yere ait hassasiyetlerinin ve
komünal birlikteliğinin anlamını ifade edebilme kapasitesi- olarak yerel özerklik tanımlanabilir.
Türkiye’de yerel yönetim yazınında ise yerel özerklik çoğunlukla merkezi yönetimle yerel
yönetimler ilişkileri bağlamında ele alınmıştır.
Yıldırım’a göre yerel özerklik, “yerel yönetime, herhangi bir devlet ya da merkezi yönetim
karışması olmaksızın, kendi yapısını, örgütünü ve işleyişini düzenleyebilmek konusunda
tanınan kapsamlı yasal yetkiye verilen addır.”
Keleş’e göre ise, “yerel yönetim organlarının seçimle işbaşına gelmiş olmaları ve kendi
işlerini kendi organları eliyle dışardan hiçbir karışma olmaksızın görmeleri ve tüzel kişilik
sahibi bulunmaları, bu kuruluşlara demokratik ve özerk kuruluş niteliğini kazandırmaktadır.
Özerklik, bir yerel topluluğun, yerel nitelikte olan işleri, yukarıda da belirtildiği gibi, kendi
başına, kendi organları eliyle görebilmesi ve buna olanak verecek kaynaklara da sahip
olabilmesidir”. Keleş ayrıca yerel özerklikle ilgili olarak, “yerel halkın özerkliğinden
bahseder. Bunun başlıca öğeleri ise yerel birimlerin etkinlik alanlarını yerel organların
belirlemesi ve yerel yönetimlerin merkezi yönetimce değil de, o yerel topluluğu oluşturan
insanlar, yani halk tarafından denetlenebilmesidir”.
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2.1.1. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ), Avrupa Konseyi tarafından 1985
yılında kabul edilmiş ve 1 Eylül 1988 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Bugün Avrupa
Konseyi’nin tüm üyeleri Şartı imzalamış ve tamamında yürürlüğe girmiştir. Şartın son
yürürlüğe girdiği ülke ise San Marino’dur (1 Şubat 2014).
Şartta, özerk yerel yönetim, ‘yerel makamların, yasalarla belirlenen sınırlar
çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel
nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı’ (m.3/1) şeklinde
tanımlanmıştır. Gerek bu madde gerekse şartın çeşitli madde ve fıkralarında, yerellik ilkesini
destekleyici öğeler görülmektedir. Özellikle 4.maddenin 3.fıkrasında ‘Kamu sorumlulukları
genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır’
denilmek suretiyle bu ilke açıkça ortaya konmuştur. Bu bağlamda, yerellik, hizmetin ihtiyaç
duyulan en yakın yerde ve hizmet çoğulculuğu anlayışıyla yapılmasını ifade eder. Yetki ve
sorumluluk alanının genişlemesi olarak özerklik ile kesişir.
Şartta yerellik ilkesi yönünden önemli bir hususta devletin yerel yönetimlerin işlerine
karışmasının sınırlarıdır. Sağlanan desteğin, ‘yerel yönetimlerin, kendi sorumluluk alanı
içinde kullanabilecekleri takdir yetkisini azaltmaması’ (m.9/5) ve ‘yapılan yardımların kendi
yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin takdir haklarının kullanılmasındaki
özgürlüklerini ortadan kaldırmaması’ (m.9/7), Şartta yer alan bu güvencelere iki örnektir.
Şartta, yerelin siyasi iradesini yansıtan özgür seçime dayalı bir kurumsal yapının varlığı
arzulanmaktadır (m.3/2). Bunun yanı sıra özerk yerel yönetimlerin varlığı, temel yetki ve
sorumlulukları yasal olarak da güvence altına alınması gerekmektedir (m.2, m.4/1).
Kuşkusuz bu hukuk devleti anlayışının da gereğidir.
Yerel yönetimlerin denetimiyle ilgili olarak da, şarta göre, yerel makamların her türlü
yönetsel denetimi (idari vesayet) ancak yasayla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve
yöntemlerle gerçekleştirilmelidir (m.8/1). Yerel makamların faaliyetlerinin yönetsel
denetimi sadece yasayla ve anayasal ilkelere uygunluk sağlamak amacıyla yapılmalıdır.
Bununla beraber, üst-makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre
yapılıp yapılmadığını yönetsel denetime tabi tutabileceklerdir (m.8/2). Bu madde ile şart
hem ‘hukukilik denetimi’ hem de ‘yerindelik denetimine’ imkân vermektedir. Ancak, burada
genel kural hukukilik denetimidir, yerindelik denetimi ise istisnai bir durumdur. Çünkü
yerindelik denetimi, yukarıdan devredilen görevlerle sınırlı bir denetimdir. Yerel Özerklik
Şartında yönetsel denetimin önceden mi, yoksa sonradan mı yapılacağına ilişkin bir açıklık
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bulunmamaktadır. Denetimle ilgili diğer önemli nokta ise, yerel yönetimler üzerindeki
denetimin, denetleyen makamın müdahalesinin, korunması amaçlanan çıkarların önemiyle
orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılması gerekliliğidir (m.8/3).
Yerel Özerklik Şartı, “kuralların yasalarla belirlenmesi” üzerinde ısrarla durmaktadır.
Delcamp’a göre bunun başlıca iki anlamı vardır; birincisi özerkliğin bağımsızlık anlamı
taşımadığının altını çizmektir. Zira yerel yönetimlerin eylemleri, sınırları iyice tanımlanmış
bir yasal düzene uygun olmalıdır. Ne var ki seçilmiş bir özerk yapıya (yerel yönetim) empoze
edilecek kuralların devletin tümünü temsil eden bir otorite tarafından, yani Parlamento
tarafından konması gerekir. Nitekim dikkatli incelendiğinde görüleceği gibi, Şartta Anayasa,
yasa ve genel hükümler vurgulanarak, genel çerçeve çiziliyor ve yerelin bu alanda hareket
etmesi bekleniyor. Bu hareket alanının çerçevesini çizen ise merkezi yönetimdir. İşte bu
noktada yerel yönetimlere tanınan esneklik önem kazanır.
Son olarak, özerk yerel yönetimler, yasal olarak korunmak için, kendi yetkilerinin
serbestçe kullanımı ile anayasa veya ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk
yönetim ilkelerine uyulmasının sağlanması amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına da
sahip olmalıdır (m.11).
Yerel özerkliğin sağlanabilmesi için yönetsel özerkliğin yanı sıra mali özerkliğin de
güvence altına alınması gereklidir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin yeterli mali kaynaklarının
olması ve bu kaynakların teminat altına alınması gerekir. Bunun yanı sıra bu kaynakların, yerel
makamlarca kendi yetkileri dâhilinde serbestçe kullanılabilmesi sağlanmalıdır (m.9/1). Ayrıca
yerel makamların mali kaynakları anayasa ve yasayla belirlenen sorumluluklarla orantılı ve
doyurucu olmalıdır (m.9/2). Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü
oranlarını yasanın koyduğu sınırlar dâhilinde kendilerinin belirleyebilecekleri yerel vergi ve
harçlardan sağlanmalıdır (m.9/3). Yerel makamlara sağlanan kaynakların çeşitlilik arz etmesi
ve esnek olması bir diğer önemli husustur. Bu kaynaklardan merkezden yerele yapılan
yardımlar belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımamalıdır. Yardım yapılması
yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı
kullanmadaki temel özgürlüklerine zarar vermemelidir (m.9/4, m.9/7).
Yasayla düzenlenmiş genel hükümlere zarar vermemek koşuluyla, yerel makamlar kendi
iç yönetsel örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare
sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabilmelidir (m.6/1). Sonuç olarak, bu hükümlerle
yönetsel ve mali özerklik koşullarında etkin ve hizmete uyumlu yönetimin gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
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2.2. Yerel Katılım
Yerel katılım kavramının ve öneminin anlaşılabilmesi için kısaca temsili demokrasiden
bahsetmek gerekir. Bugün demokrasi genel olarak doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Dolaylı demokrasi, yasaların yapılması ve kamu gücüne ilişkin kararların, halkın
seçtiği temsilciler aracılığı ile alınmasını ifade eder. Gerçekte şu an bizim eski Yunanlıların
türünde anlamlı bir doğrudan demokrasi deneyimimiz ise yoktur. Bütün demokrasiler dolaylı,
yani kendimiz tarafından doğrudan değil temsilcilerimiz tarafından yönetildiğimiz temsili
demokrasilerdir. Günümüzde egemen olan demokrasi anlayışı klasik liberal temsili
demokrasilerdir. Ve bu demokrasilere “Anayasal Demokrasi”, “Parlamenter Demokrasi”,
Modern Demokrasi” gibi adlar verildiğini görmekteyiz. Ancak, bütün bu demokrasileri temsili
demokrasi çatısı altında birleştirebiliriz.
Günümüzde “Temsili Demokrasiye” çok sert eleştiriler getirilmektedir. Temsili
demokrasilerin sorunlu olduğu, etkinliğini kaybettiği düşüncesi yaygınlık kazanmıştır.
Seçimlerin dışında diğer katılım yöntemlerinin devreye sokularak bu eksikliklerin giderilmesi
ya da temsili demokrasinin boşluklarının doldurulması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için de,
daha fazla demokrasi gereksinimini karşılayacak olan katılım süreçlerine ve halkın sistemi
sürekli izleyebileceği mekanizmalara ilgi büyümektedir. Çünkü katılımcı demokrasinin
güçlendirilmesiyle, katılımın halkın siyasete ilgisizliğini gidereceği, küçük toplumsal grupların
toplumdan soyutlanmasının önleneceği, demokratik sürece katacağı ve yabancılaşmayı
önleyeceği gibi birçok yarar umulmaktadır.
Bu çerçevede, katılım, ‘kamu siyasalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında ve
denetlenmesinde yer alma’ ya da ‘iktidar kullanan kurum ve kişilerin aldıkları kararları etkileme
amacına yönelik tüm eylemler’ olarak tanımlanabilir. Yerel katılım ise halkın yerel siyasal
yaşama katılmasıdır. Buna halkın “yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesine, yürütülmesine, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmesine katılımı”da
denilebilir.
Yerel hizmetlerin daha etkin, çabuk ve ucuz olarak görülmesinin yanı sıra, halkın demokrasi
eğitiminin geliştirilmesi, siyasal kültür düzeyinin yükseltilmesi ve yerel demokrasinin
güçlendirilmesi gibi amaçlara ulaşma da, yerel düzeydeki katılım önemli bir araçtır. Bu
yararlarının yanında halkın üretime katıldığı hizmetleri benimsemesi daha kolay olacaktır.
Ayrıca, karar süreçlerine katılmak, halkta kendine güven duygularını geliştirir. Öte yandan,
katılım, halk ile yönetim arasındaki kopukluğu ortadan kaldırır.
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Yurttaşın yönetime katılımını gerçekleştirebileceği yollar ise geleneksel ve çağdaş
yöntemler olarak ikiye ayrılabilir. Geleneksel yöntemler arasında seçimlere katılma, parti
üyeliğinde ve kampanyalarda bulunma gibi yöntemler sayılabilir. Çağdaş yöntemler ise,
internetle katılımdan, planlama birimlerine kadar oldukça çeşitlilik gösteren katılım
biçimlerinde çalışma yöntemleri sayılabilir. Aslında burada önemli olan, seçim dönemleri
arasında halkın yerel yönetimlerin karar sürecini etkilemesine imkân sağlayan yöntemlerin
geliştirilmesidir.

Ve

bu

yöntemlerin

sürekli

bir

biçimde

gerçekleştirilmesi

ve

kurumsallaştırılması gerekir. Bu yöntemlere örnek olarak kent konseyleri, halk toplantıları, geri
çağırma (recall) verilebilir.
Katılımın öneminden dolayı, Avrupa Kentsel Şartı’da halk katılımını ayrı bir başlık
altında düzenlemiştir. Şarta göre yerel politik yaşama halkın katılımını sağlamak için, halk
temsilcilerini, özgür ve demokratik olarak seçebilme hakkına sahip olmalıdır. Yerel politik
yaşamda etkin bir katılım için; halkın yerel, politik ve idari yapılarda belirleyici olması gerekir.
Ayrıca, toplum geleceğini etkileyecek her türlü önemli projede halka danışma gerekliliğinin altı
çizilmektedir. Bunlara ek olarak gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce
sağlanması gerektiği de vurgulanmaktadır.

2.2.1. Türkiye’de Yerel Katılım
1982 Anayasası’nda yerel katılımla ilgili olarak sadece ‘Mahalli İdareler’i düzenleyen 127.
maddesinde, yerel seçimlerden bahsedildiğini görürüz. Madde yerel seçimlerin beş yılda bir
yapılacağını ifade eder. Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de gerek yerel
gerekse genel seçimlere katılım oranlarının yüksek olduğu görülür. Seçimlere katılımla ilgili
ayrıntılı ve karşılaştırmalı değerlendirme ileride yapılacağından burada ilk olarak diğer katılım
mekanizmalarına bakılacaktır.
Tablo 1: Türkiye’de Genel Seçimlere Katılım Oranları
1965

1969

1973

1977

1983

1987

1991

1995

1999

2002

2007

2011

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

71,26

64,35

66,82

72,42

92,30

93,28

83,92

85,20

87,09

79,10

84,25

83,16

Kaynak: http://www.ysk.gov.tr, (10.02.2011) ; http://www.yerelnet.org.tr/secimler/,
(10.02.2011) web sitelerindeki verilerden derlenmiştir.
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Türkiye’de yerel seçimler dışında Anayasa da düzenlenmiş bir yerel katılım mekanizması
yoktur. Bu nedenle, Türkiye’de yerel katılımın yasal çerçevesini görmek için yerel yönetimlere
ilişkin yasaları incelemek gerekir. 5393 sayılı Belediye Yasasının çeşitli hükümlerinde
yönetime katılmaya ilişkin çeşitli düzenlemeler görmekteyiz. Bunlardan bir kısmı daha önceki
yasada da varken, bir kısmı ise ilk defa hukuki bir düzenlemenin konusu olmuştur.
Tablo 2: Türkiye’de Yerel Seçimlere Katılım Oranları

BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

1963

1968

1973

1977

1984

1989

1994

1999

2004

2009

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

67.52 57.02 52.3

50.63 88.64 78.1

-

-

-

-

90.62 85.37 71.63

85.36 72.46 89.3

84.20 69.97

84,06

83,17

BELEDİYE
MECLİSİ

66.71 55.23 51.39 50.13 88.46 77.76 90.53 85.22 73,270 84,03

İL GENEL
MECLİSİ

Kaynak:

77.64 65.75 61.72 61.88 90.87 81.47 91.79 86.85 75.28

http://www.ysk.gov.tr, (28.07.2011) ;

85,15

http://www.yerelnet.org.tr/secimler/,

(28.07.2011) web sitelerindeki verilerden derlenmiştir.
Yasanın ‘Hemşehri hukuku’ başlığını taşıyan 13. maddesin de ‘Herkes ikamet ettiği
beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları
vardır… Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel
değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve
uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır’ denilmiştir. Önceki yasada da benzer
hüküm olmakla beraber uygulamada gerek bu katılımı sağlayacak mekanizmaların
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oluşturulamaması gerekse de vatandaşların bu konuda çekimser kalması, madde ile hedeflenen
amaçlara ulaşılmasına engel olmuştur.
Yerel yönetime katılım olanaklarını genişleten mekanizmalardan birisi de ‘yerel
referandum’dur. Pek çok ülkede Anayasal dayanağa sahip olan bu kuruma (Macaristan, Fransa,
İtalya, Belçika, Polonya gibi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer verilmemiştir. Belediye
Yasasında ise oldukça sınırlı birkaç alanda uygulanmak üzere referandum kurumuna yer
verilmiştir. Bunlar köyün belediyeye dönüşüm isteği üzerine yapılan referandum (5393 Sayılı
Belediye Yasası m. 4) ve köy ve belde katılmaları ve birleşmelerine ilişkin yapılan
referandumlardır (5393 Sayılı Belediye Yasası m. 8).
Buna benzer bir şekilde, yeni yasalarla belediyelere ve il özel idarelerine, verilen
hizmetlerle ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması
ve araştırması yapma yetkisi verilmiştir (Belediye Yasası, m.15; İl Özel İdaresi Yasası, m.7).
Yasalarla verilen bu yetkiler zaten yerel yönetimler tarafından zaman zaman uygulanan
yöntemlerdi. Bunların yapılmasında herhangi bir tartışmada bulunmamaktadır. Burada tartışma
konusu olan, bu yöntemlerin uygulama usul ve esaslarının demokratik ölçümlemeyi ne ölçüde
ortaya koyabileceği ve güvenilirliğinin nasıl sağlanabileceğidir. Çünkü bu yöntemlerin
demokratik oylamanın gerekli kıldığı unsurları içerici bir formüle bağlanamadıkları müddetçe
halk iradesini doğru bir biçimde yansıttıkları söylenemez. Dolayısıyla da, çoğu zaman
tartışmaları yoğunlaştırıcı ve meşruiyete gölge düşürücü araç işlevine de dönüşebilmektedir.

2.2.1.1.İhtisas Komisyonları
Belediye Yasasında yer alan katılıma ilişkin bir hüküm ise getirdiği ihtisas komisyonlarıdır
(m.24). Belediye Meclisi içerisinde çeşitli isimler altında oluşturulan ihtisas komisyonları esas
itibariyle beldeye ilişkin alınacak kararların şekillendiği birincil düzey yönetsel basamaklar
olarak görülebilir. Çünkü bu komisyonlardan ‘imar komisyonu’ ile ‘plan ve bütçe komisyonu’
kurulması zorunludur ve imar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar
alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. Bu komisyonların üyeleri ise her
siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısına göre şekillenir. Yerel katılım
açısından önemli olan nokta, mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile
ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve
gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi
görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına
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katılabilmeleri ve görüş bildirebilmeleridir. Ayrıca yasa, komisyon çalışmalarında uzman
kişilerden yararlanılabilineceğini de hükme bağlamıştır.
Bu yeni yapılanma katılım açısından önemli olmakla beraber, çeşitli eksiklik ve zayıflıkları
da bünyesinde barındırmaktadır. Kısaca bunlara bakacak olursak, ilk olarak bu katılım danışma
niteliğinde bir katılımdır. İkinci olarak, yasanın nasıl uygulanacağını gösteren ‘Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde’, katılımla ilgili olarak belediye meclisi ve komisyonlara
geniş bir yetki verilmiştir. Buna göre, ‘İhtisas komisyonları toplantılarına yasada belirtilen kişi,
kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar
alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir
karar almadığı durumlarda komisyon uygun gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır’
denilmekle ihtisas komisyonlarına ilişkin inisiyatif meclise ve komisyonlara bırakılmıştır.
Üçüncü olarak, yasanın 21. maddesine göre ‘imar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan
gündemdeki konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü
halinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara
bağlanabilir’. Bunun anlamı komisyonların istenildiği zaman devre dışı bırakılabilmesidir. Son
olarak ise, komisyon raporlarının aleniliğinden bahsetmek gerekir. Yasaya göre ‘komisyon
raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini
aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılında verilir’ denilmektedir. Kuşkusuz bu bedelin halkın
bilgi edinme hakkını engellemeyecek miktarda olması gerekir. Ayrıca, bu raporların internet
ortamında yayınlanması da halkın etkin katılımı açısından katkı sağlayacaktır.
İhtisas komisyonlarına ilişkin benzer hükümler İl Özel İdaresi Yasasında da tekrar
edilmiştir. Ancak Belediye Yasasından farklı olarak, İl Genel Meclisinde kurulması zorunlu
komisyon sayısı daha fazladır. Yasaya göre, ‘eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu’,
‘imar ve bayındırlık komisyonu’, ‘çevre ve sağlık komisyonu’ ile ‘plan ve bütçe komisyonu’
kurulması zorunludur. Gerek yasa gerekse uygulama yönetmeliği açısından ise bir fark yoktur.
Dolayısıyla yukarıda ifade edilen eleştiriler il genel meclisi komisyonları içinde geçerlidir.

2.2.1.2. Yerel Gündem 21
1992 yılında Rio de Jeneiro’da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma
konferansı’nın (‘Yeryüzü Zirvesi’) bir ürünü olan Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında
denge kurulmasını hedefleyen ‘Sürdürülebilir Gelişme’ kavramının yaşama geçirilmesine
yönelik bir eylem planıdır. Bu eylem planının başarıyla uygulanmasından öncelikle ve esas
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olarak hükümetlerin sorumlu olacağı belirtilmekle birlikte, bu sürece, halkın ve hükümet-dışı
kuruluşlarla diğer grupların etkin bir biçimde katılımının sağlanması gereği vurgulanmaktadır.
Bu çerçevede Gündem 21 içerisinde, “sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıklar
oluşturulması” konusuna verilen önem ve öncelik doğrultusunda, Gündem 21’in 28. bölümü,
‘Gündem 21’in Desteklenmesinde Yerel Yönetimlerin Girişimleri’ başlığını taşımaktadır.
Bu bölümün temel dayanağı olarak, “Gündem 21’de ele alınan sorunların ve çözümlerin büyük
bir bölümünün yerel düzeydeki faaliyetlere dayalı olması nedeniyle, belirlenen hedeflerin
gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin katılımı ve işbirliği, belirleyici bir etken olacaktır”
görüşü ortaya getirilmektedir. Yerel Gündem 21 kavramının getirildiği bu bölümde, yerel
yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve tüm diğer ilgililerin, birlikte kendi sorunlarını ve
önceliklerini saptayarak, kentleri için “21. yüzyılın yerel gündemi”ni oluşturmaları karara
bağlanmıştır. Buna göre Yerel Gündem 21, ‘yerel’ ve ‘ortak’ yerleşim sorunlarının dayanışarak,
birlikte çözümü ve bu bağlamda mevcut kaynaklarının değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik
yaşanabilirliği sürdürülebilir kılma çalışmalarıdır.
YG21 uygulamaları, dünyada 1992 BM Rio “yeryüzü zirvesi”nin teşvikiyle başlamakla
birlikte, Türkiye’de biraz gecikmeli olarak, ancak 1996 BM İstanbul Habitat II konferansı’nın
ivmesiyle, 1997 yılı sonunda ‘Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi’
projesi ile ivme kazandı. IULA-EMME koordinatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP) desteğiyle yürütülen proje, başlangıçta sadece 9 kenti kapsıyordu.
Birinci yılın sonunda alınan başarılı sonuçlar üzerine yapılan proje revizyonuyla kent sayısı
23’e çıkarılmıştır. 1999’da tamamlanan projenin başarısı üzerine ‘Türkiye’de Yerel Gündem
21’lerin Uygulanması’ başlıklı ikinci aşama projesi, Ocak 2000’de başlamıştır. İkinci aşaması
sırasında çeşitli alt-projelerin başlatılması ve yeni katılımlarla proje ortağı yerel yönetimlerinin
sayısının 50’yi aşması sonrasında, YG21 uygulamaları “proje” çerçevesinden çıkarılarak, uzun
erimli “program”a dönüştürülmüştür. Bu programda Mart 2004 itibariyle, aralarında
büyükşehir belediyelerinin ve il özel idarelerinin de bulunduğu, farklı coğrafi bölgelere
dağılmış 50’nin üzerinde yerel yönetim ortaklığıyla, sürmektedir.3

Emrealp, A.g.e., s.30-31; 2007 yılı itibariyle YG21 ortağı yerel yönetim sayısı 60’ın üzerindedir. Bu
belediyelerin listesini görmek için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.la21turkey.net/dl/yg21/yerelyonetimler.htm,
25.10.2009
3
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2.2.1.3. Kent Konseyleri
Yerel Gündem 21 sürecindeki kentlerde oluşturulan katılımcı süreçler, her kentin kendine
özgü koşullarının, değerlerinin ve önceliklerinin sergilendiği yapılar ve yöntemlerle
yürütülmektedir. Bununla birlikte, farklı kentlerdeki uygulamalarda pek çok ortak yön olduğu
görülmektedir. Genelde başlıca katılımcı yapı, ‘Kent Konseyleri’ adıyla yerel ilgi grupları
tarafından oluşturulan platformlardır. Bu platformlar ve bunların içerisinde oluşturulan kadın
meclisi, gençlik meclisi, çevre meclisi, eğitim meclisi v.b. yapılar çok farklı kesimleri bu
noktada bir araya getirebilmektedir.
Aslında, Yerel Gündem 21 süreci ile oluşturulan kent konseyi vb. yapılanmalardan önce de
Türkiye’de, yerel halkın ve yerel aktörlerin bir araya geldiği çeşitli platformlar bulunmaktaydı.
“Kent Meclisleri”, “Kent Toplantıları”, “Halk Kurultayları”, “Semt Girişimleri” ya da “Mahalle
Kurulları” gibi isimler altında, çeşitli beldelerde, yıllık ya da yılın belirli dönemlerinde yerel
yönetimlerin örgütlediği, halk toplantıları yapılmaktaydı.
Örneğin, halkın temsilcileriyle, belediye arasında bir etkileşim sağlama aracı olan “Halk
Kurultayları”na Ankara örneği verilebilir. 1990’larda Ankara belediyesinin öncülüğünde
oluşturulan bu kurum, çağdaş bir katılım örneğidir. Parti ayrımı gözetilmeksizin herkesin
katılması öngörülen kurultayda, örgütlenmiş kesimlere öncelik tanınmıştır. Yılda bir kez de
olsa, bu tür geniş kapsamlı danışma toplantılarında halk, yönetime istek ve eğilimlerini
doğrudan doğruya yansıtmak fırsatını elde edebilmiştir
“Kent Parlamentosu”nun ilk örneği ise 1994’de oluşturulan Aliağa Kent Parlamentosudur.
Avrupa Birliği’nin desteklediği Kentler Birliği’nin bir üyesi olan Aliağa ilçesi, kurduğu
parlamento ile önemli çalışmalarda bulunmuştur. Kent parlamentosunun üyeleri ise, belediye
başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kentteki siyasi partilerin ilçe
başkanları ve mahalle muhtarları ile kentteki kurum, kuruluş ve demokratik örgütlerin
belirlediği birer temsilciden oluşmaktadır. Ayrıca mahalle seçmen sayısının belli bir oranda,
mahalle halkınca belirlenen temsilciler de parlamentoya katılmaktadır.
Ayrıca, 1990’lı yıllarla birlikte, semt ölçeğinde halkla birlikte bazı çalışmaların yapılması
yoluna gidilmiştir. Bolu belediyesi, Antalya belediyesi, Fatih belediyesi, Şişli belediyesi ve
Çanakkale belediyesi yurttaşla birlikte çalışabilecek, yurttaşla bilgi alışverişinde bulunabilecek
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halk toplantıları, çevre koruma ve geliştirme etkinlikleri ve bilgi toplama gibi etkinlikler
yürütmüşlerdir.
Bütün bu oluşumlar ve Yerel Gündem 21’in başarılı uygulamaları ile 5393 sayılı
Belediye Yasası, Kent Konseyine hukuki bir nitelik kazandırmıştır (m.76). Buna göre, Kent
Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Bu konseyler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşur. Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve
verimli yürütülmesi konusunda, belediyeler, yardım ve destek sağlar. Yasanın getirdiği diğer
önemli bir hüküm ise, konseyde oluşan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında
gündeme alınarak değerlendirilecek olmasıdır. Yasanın dilinden de anlaşılacağı üzere
konseyde alınan kararlar ‘görüş’ niteliğindedir ve bağlayıcı değildir. Bununla birlikte
belediye meclisi bu görüşleri ilk meclis toplantısında değerlendirmek ve sonucu kent
konseyine bildirmek zorundadır (m.76/3).
Yasadaki bu hükmün ardından, uygulamanın ne şekilde olacağına dair İçişleri
Bakanlığı’da bir ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’ çıkarmıştır. 4 Buna göre kent konseyinin
işlevlerinden birisi de yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını,
hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok
aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamaktır (m.6/a). Ayrıca, konseyler,
yerellik

ilkesi

çerçevesinde

katılımcılığı,

demokrasiyi

ve

uzlaşma

kültürünü

geliştireceklerdir (m.6/ç).
Yönetmeliğe konulan geçici maddede de ‘Yerel Gündem 21 programının uygulandığı
yerlerde, kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirilir’ denilerek artık Türkiye’de çeşitli adlar altında faaliyet
gösteren Kent Konseyi türü yapılanmalar için tek bir model getirilmiştir.5 Bunun yanı sıra,
‘kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağrısı ile yapılır’

4

Kent Konseyi Yönetmeliği, R.G.08.10.2006, Sayı: 26313

Örneğin Edirne’de 11 Eylül 2003’te ilk kez toplanan ‘Edirne Kent Meclisi’, 27 Şubat 2005’te yapılan 3. genel
kurulunda aldığı karar ile adını ‘Edirne Kent Konseyi’ olarak değiştirmiştir. (Çevrimiçi)
http://www.edirne.web.tr/HTMLPAGES.asp?id=25, 12.11.2007

5
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denilerek belediye başkanlarına Kent Konseylerinin oluşturulması görevi verilmiştir.
Nitekim uygulamada da Belediye başkanları yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanmasının
ardından ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak, kuruluş genel kuruluna davet
etmiştir. Zaten, yönetmeliğin hükmü gereği, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
en geç bir yıl içerisinde –yani 8 Ekim 2007 tarihine kadar- tüm belediyelerin kent
konseylerini kurması gerekmektedir.
Yönetmeliğin zorunlu hükmüne rağmen, ülke çapında tüm belediyelerde kent konseyleri
oluşturulamamıştır. İçişleri Bakanlığının, Yerel Gündem 21 Programı konulu, 18 Temmuz
2007 tarihli genelgesindeki ifadelerden de bu anlaşılmaktadır. Buna göre, YG 21 projesi
çerçevesinde, “2008 yılının sonuna kadar, kent konseylerinin kurulması yönünde teknik
destek ve katkı sağlanması”ndan bahsedilmektedir. Uygulamada yasal zorunluluk nedeniyle
birçok belediyenin de Ekimin ilk haftası ya da kent konseylerinin kurulması için son gün
olan 8 Ekim 2007’de ilk genel kurullarını yaptığı görülmektedir.6
Kuşkusuz sadece yasal zorunluluk nedeniyle bu konseyleri kurmak ve bazı resmi
prosedürleri yerine getirmek ‘katılım’ anlamında yerel demokrasiye bir katkı sağlamaz. Bu
şekilde kurulan Kent Konseyleri ile demokrasiyi ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesi; kent
yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik ve katılım gibi ilkelerin uygulanmasına katkıda
bulunmak gibi amaçlara da ulaşılamaz. Bu nedenle, Türkiye’de belediye yönetimlerinin –
özellikle de belediye başkanlarının- kent konseylerini; kentin sorunlarına yerel tüm
paydaşlarının katılımı için bir mekanizma; yerel toplumun kentine sahip çıkma bilincini
geliştiren bir örgütlenme; katılımcı demokrasinin oluşumu ve gelişimini destekleyen bir
proje olarak desteklemesi ve sahip çıkması gerekir.
Kent konseylerinin uygulamada yaşayabileceği en önemli problemlerden birisi de,
konseyden gelen görüş ve önerilerin karar alma süreci üzerinde gerçek bir etkisinin bulunup
bulunamayacağıdır. Bu alanda gerçek bir etkinin yapılamaması çok kez katılım konusunda
isteksizlik ve ilgisizlik doğurabilecektir. Bununla beraber, Kent Konseyleri, gerçek amaçları
doğrultusunda kullanılmaları koşuluyla, genelde anlamlı bir katılım biçimi ve yurttaşlarla
yönetim arasında sağlıklı bir iletişim aracı işlevi görecektir.
Kent Konseyine ilişkin yeni bir gelişmede, Kent Konseyi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin
Danıştay’ın 22.05.2008 tarihli 2007/1280 Esas, 2008/3744 Karar sayılı kararı ile iptal
edilmesidir. İptal edilen maddeler çoğunlukla genel meclisteki temsille ilişkilidir. Meclis üye
tamsayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin ve il genel meclisinin
6

Bu duruma Tokat, Kırklareli, Ereğli (Konya) gibi belediyeler örnek verilebilir.
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kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri Kent Konseyi’nin üyesi yapan 8/1-d maddesi
ve 8/1-e maddesi bunlar arasındadır. İptal edilen diğer maddeler arasında belediyenin içinde
bulunduğu seçim bölgesindeki milletvekillerini ve teşkilatını kurmuş siyasi partilerden
TBMM’de üyesi bulunanların katılımı da yer almaktadır.
Danıştay’ın iptal kararı, halkın bir organı olarak kurgulanan Kent Konseyinin, ağırlıklı
olarak siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye ve il genel meclisi üyelerinden oluşan
bir yapıya dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu türden bir meclis yapılanması ise
halkın, kent sorunlarında doğrudan temsili yerine, dolaylı temsilini öngörmektedir. Halkın
dolaylı olarak belediye ve il genel meclislerinde zaten temsil edildiği düşünüldüğünde, kent
konseylerinin işlevsizleştirildiği anlaşılır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

36

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerel özerklik ve yerel katılımın ne anlama geldiği, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartının kim tarafından hazırlandığı, önemi, Türkiye’nin Şart’a bakışı öğrenilmiştir. Ayrıca
Yerel katılım mekanizmaları olarak ihtisas komisyonları, kent konseyleri ve yerel gündem 21
gibi yapılanmaların içeriği ve önemi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı aşağıdaki kurumlardan hangisi

tarafından hazırlanmıştır?
a)

Birleşmiş Milletler

b)

Avrupa Konseyi

c)

Avrupa Birliği

d)

OECD

e)

NATO

2)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğrudur?
a)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Avrupa’da sadece 15 ülke tarafından

imzalanmıştır.
b)

Avrupa

Yerel

Yönetimler

Özerklik

Şartı

Avrupa

Birliği

tarafından

hazırlanmıştır.
c)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

d)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 250 maddeden oluşmuştur.

e)

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı mali özerkliğe ilişkin hüküm bulunmaz.

3)

Yerel Katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Yerel katılım halkın yerel siyasal yaşama katılmasıdır.

b)

Yerel Katılım, halkın demokrasi eğitiminin geliştirilmesine yardımcı olur.

c)

Yerel Katılım yerel demokrasinin güçlendirilmesinde önemli bir araçtır.

d)

Yerel Katılım, yerel halkın siyasal kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı

e)

Yerel katılım, halk ile yönetim arasındaki kopukluğu arttırır.

4)

Kent Konseyleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

olur.

a) Türkiye’de Belediye Yasası, Kent Konseyine hukuki bir nitelik kazandırmıştır.
b) Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin
geliştirilmesine yardımcı olur.
c) Kent Konseyi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye

duyarlık konusunun hayata geçirilmesinde yardımcı olur.
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d) Kent konseyleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,

noterlerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşur.
e) Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda, belediyelerden

herhangi bir yardım almaz.
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kent Konseylerinin tüm il ve ilçelerde kurulması zorunlu mudur?
Kent Konseylerine hangi kurum ve kuruluşlar temsilci gönderir?
Türkiye’de en önemli yerel katılım mekanizmaları nelerdir?
Yerel Gündem 21 nedir?
Belediye ihtisas komisyonlarında kimler yer alır?
Hemşehri hukuku nedir?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)e,

39

3. AVRUPA’DA YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa’da yerel yönetimlerin özellikle 2. dünya savaşı sonrası gelişimi
incelenecektir. Yerel yönetimlerin bugüne gelene kadar geçirdiği aşamalar incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tüm Avrupa ülkelerinde aynı tip yerel yönetimler mi vardır?

2.

İkinci Dünya Savaşı’nın yerel yönetimler üzerinde etkileri olmuş mudur?

3.

Petrol krizinin yerel yönetimler üzerine etkisi ne şekilde olmuştur?

4.

Refah devleti ile yerel yönetimlerin güçnelmesi arasında bir ilişki var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1945 Sonrası Avrupa’da

Yerel yönetimlerin 2. Dünya

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve

Yerel Yönetimler

Savaşı sonrası Avrupa’da

araştırarak geliştirilecektir.

hangi aşamalardan geçtiği
öğrenilecektir.
1974 Sonrası Avrupa’da

Yerel yönetimlerin 1973

Kazanım okuyarak ve

Yerel Yönetimler

petrol krizi sonrası

araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa’da hangi
aşamalardan geçtiği
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Refah Devleti,



Dünya Savaşı,



Petrol Krizi,



Yeni Kamu İşletmeciliği
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Giriş
Bu bölümde, Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihçesi incelenecektir. Gerçekten de yerel
yönetimler bugüne gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bugünkü yerel yönetim
sistemlerinin anlaşılabilmesi ve geliştirilebilmesi için yerel yönetim tarihinin mutlaka bilinmesi
gerekmektedir. Çalışmada çok ayrıntıya girmemek için İkinci Dünya Savaşı sonrası
incelenmiştir.
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3.1. Avrupa’da Yerel Yönetimler
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yerel yönetimlerin ne durumda olduğunun
anlaşılabilmesi için o dönem Avrupa’sının sosyal, ekonomik ve siyasal olarak geçirdiği
değişimlerin bilinmesi gerekmektedir. Zira bu değişimler yerel yönetimlerin yapısını
etkilemektedir.

3.1.1. 1945- 1973 DÖNEMİ
Özellikle 20. yüzyılda Batı Avrupa’da yönetsel sistemin değişimi, ‘refah devletinin’
(Welfare State) gelişimini yansıtır. Refah devleti anlayışının, devlete yüklediği geniş hizmet
sorumluluğunun altından merkezi yönetimin tek başına kalkma durumunun olanaksızlığı, yerel
yönetimlere ve özellikle de belediyelere, refah politikalarının topluma aktarılmasında önemli
görevler yüklemiştir. Bu sebeple Avrupa’da refah devletinin gelişimini izlemek, bize yerel
yönetimlerin yaşadığı değişimi gösterir. Refah devleti uygulamalarının yerel yönetimler
üzerine etkileri bazen dolaylı bazen de doğrudan doğruya olmuştur. Bunun yanı sıra tüm
Avrupa ülkeleri için geçerli bir refah devleti olgusundan da bahsedilemez. Refah devleti
kurumları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber, Batı Avrupa
ülkelerinde birbirine yakın anlayışların hâkim olduğunu söyleyebiliriz.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok yaygın bir uygulama alanı bulan refah devleti,
kamunun sosyo-ekonomik yaşama yoğun müdahalesini içermektedir. Devletin yoğun ve
kapsamlı bir biçimde sosyoekonomik yaşama müdahalesi Batı Avrupa ülkelerinin tarihinde
görülen en hızlı ve kapsamlı ekonomik gelişme ya da büyüme sağlanmıştır.
Uluslararası ekonominin, 20. yüzyılda, çeşitli devresel ve bölgesel krizler yanında, iki
büyük ve kapsamlı bunalım yaşadığı bilinmektedir. Bunlardan birincisi 1929’da, ikincisi ise
1970’li yılların ortasına doğru ortaya çıkmıştır. 1929 bunalımından şiddetle etkilenen sistemin
yeniden inşasında, sistem içi bir çözüm olarak kamu girişimciliği savunulmuştur. Gerçekten de,
1929 ekonomik bunalımı, en aşırı liberal ekonomi yanlılarını bile, piyasa mekanizmasının
ekonomiye kendiliğinden ve dengeli biçimde yön vereceği konusunda kuşkuya düşürmüştür.
Bu bunalımdan etkilenen ekonomiler bunalımdan çıkış için kamu harcamalarının arttırılması,
devletin ekonomiyi düzenlemede müdahaleci bir tavır göstermesi gibi yöntemleri
benimsiyordu. Gerçekten de bu dönemde kamu harcamaları artmıştır. Örneğin, toplam kamu
harcamalarının gayri safi milli hâsılaya oranı Almanya’da 1950’de yüzde 30,8 iken, 1975’te
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yüzde 45,6; İngiltere’de 1950’de yüzde 30,4 iken, 1975’te yüzde 46,1; Hollanda’da ise 1950’de
yüzde 27,0 iken, 1975’te yüzde 54,3 olmuştur.
1945 sonrası tüm Batı Avrupa ülkelerinde genel devlet harcamaları hızla artmakla beraber,
yerel harcamaların artış hızının çoğu zaman daha yüksek değerler sergilediği görülür. Örneğin
İngiltere’de 1950–1975 yılları arasında kamu harcamaların yıllık kümülatif büyüme hızı 1.5
iken, yerel yönetimler için 1.9 olmuştur. Aynı dönemde yerel yönetim harcamaları toplam içi
harcamanın yüzde 10’undan 17’sine çıkmış, yerel yönetim harcamalarının kamu harcamaları
içindeki payı ise üçte bire yükselmiştir. Aynı biçimde, yerel yönetimlerce istihdam edilen
işgücü, toplam kamu görevlilerinin dörtte birinden az iken dörtte ikiye yükselmiştir. Benzer
rakamlar diğer ülkeler içinde geçerlidir. Yine bu dönemde (1970’ler) İngiltere’de, merkezi
yardımların yerel harcamalar içindeki payı %60’lardaydı. Fransa’da da İkinci Dünya Savaşı
sonrası kamu harcamaları artmıştır. Yerel yönetimlerdeki artışa bakacak olursak 1945’den 1957
ye kadar olan dönemde komün ve il yerel yönetimlerinde olan kamu harcamalarının 500 milyon
franktan 12 milyar franka çıktığını görürüz.
Devletin rolü sadece kamu harcamalarının artışıyla sınırlı kalmamış, mali teşvikler ve
regülasyon yoluyla da devletin müdahale alanı sürekli genişlemiştir.
Keynes’in bunalımdan çıkmak için, talep doğurucu kamu harcamalarının arttırılması
yönündeki önerileri de, bu gelişmeleri özendirmiştir. Her ne kadar, bu teşviklere geçici bir
çözüm olarak bakılmışsa da, İkinci Dünya Savaşından sonra kamu girişimciliği yine ön plana
çıkmıştır. Savaş sonrasında, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanan
ekonomiyi devlet eliyle canlandırma girişimleri, devlet mekanizmasının toplumsal örgütlenme
içindeki yerinin yeni baştan gözden geçirilmesine ve sosyal refah devleti kavramının
yerleşmesine yol açmıştır. Böylelikle, bütün yurttaşların refahının devlet tarafından üstlenildiği
bir yapı söz konusu olmuş ve devletin ekonomik hayattaki yeri ve önemi artmıştır.
Bu dönemde, yönetimler arası, hizmetlerin yerine getirilmesinde sorumlulukların aşağıya
doğru verilmesinde doğal bir eğilim vardı. Bundan dolayı, 1940’lardan 1970’lerin ortalarına
kadar OECD ülkelerinde yerel yönetimlerin personelinde, harcamalarında ve idari güçlerinde
hızlı bir genişleme vardı. Sonuç olarak kamu hizmetlerinin büyük kısmı yerel tarafından
sağlanır olmuştu.
Refah devleti açısından kentler önemli mekânsal odaklar olmuşlardır. Çünkü refah devletini
tanımlayan eğitim, sağlık, konut ve benzeri hizmetlerin büyük bölümü kent mekânına özgü bir
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nitelik taşımaktadır. Bu durum kentin kendisini önemli hale getirirken, yerel yönetimlerde bu
hizmetleri sağlayan kurumlar olarak ön plana çıkmıştır. Bu dönemde kolektif tüketimin
örgütleyicisi olarak yerel yönetimler refah devletinin en önemli birimlerinden birisi olmuştur.
Bu dönemde refah devleti anlayışının gelişmesiyle birlikte yerel hizmetlerin etkin sunulması
sorunuyla daha ciddi ilgilenilmeye başlandı. Bu dönemde yerel hizmetlerin yerel yönetimlerce
daha etkin görüleceği düşüncesi egemen oldu. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde yerel yönetimler merkezi yönetimin bir uzantısı ve yerel hizmetleri etkin olarak gören
kuruluşlar oldu. Batı Avrupa ülkelerinde 1930–1970 arası egemen olan ekonomik örgütlenme
biçimini desteklemek için kamu sektörünün müdahaleci ve düzenleyici rolü artmıştır. Üretim
ve tüketimdeki bu ‘fordist’ koşullar*, kolektif hizmetlerin sunumunda devletin genişleyen rolü
ile devam ediyordu. Bunun yanı sıra devlet örgütlenmesi fordist örgütlenme biçiminden
etkilenmişti (ölçek, merkeziyetçilik, hiyerarşi, standardizasyon açısından). Bu nedenle
yukarıda da ifade edildiği gibi bu dönemde yerel yönetimlerde fiziksel altyapı, ulaşım,
eğitim, kamu sağlığı, sosyal hizmetler ve konut gibi kolektif tüketim araçlarını sağlayan
birincil kurumlar olarak büyümüşlerdi.
Bu dönemde sanayi yatırımlarının büyük kentlere ve civarlarına akın etmesi, kent hayatının
çekiciliği ve tarımın makineleşmesi nedeniyle Avrupa kentlerinin nüfusu artmaktadır.
Kuşkusuz, hızlı kentleşme ve sanayileşme sonucunda kentler büyüdükçe ve sayıları çoğaldıkça,
kentlerin yönetimi için var olan geleneksel kurumsal yapılar çoğu kez yetersiz kalmaktadır.
Çünkü hızlı kentleşme ve toplumsal hareketliliğin yerel yönetim olgusu üzerindeki önemli
etkilerinden birisi de, yerel hizmetlerin nitelikçe ve nicelikçe artmasıdır. Bu sebeple özellikle
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yerel yönetimlerle ilgili önemli gelişmeler olmuştur.
Özellikle İngiltere bu konuda iyi bir örnektir. Henüz savaş bitmeden, İngiltere kentlerin
yönetimi ve yeni kent anlayışıyla ilgili adımlar atmaya başlamıştır.
İngiltere’de yerel yönetimlerin modernizasyonu için ilk adımlar da İkinci Dünya
Savaşından sonra gerçekleşmiştir 1946’da da “Yeni Kentler Yasası” (New Towns Act)
çıkartılmıştır. Bunun sebebi Londra çevresinde yeni kentler kurarak Londra’nın yükünü
hafifletmektir. Bu dönemde devlet konut inşasında doğrudan sorumluluk üstlenmiştir. İki dünya
savaşı arası dönemde iki milyon olan konut inşası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dört milyon
düzeyine ulaşmış ve bu projeler yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilmiştir. 1944 yılında, “Kent
ve Kırsal Planlama Bakanlığı” (Ministry of Town and Country Planning) kurulmuş, 1947’de
ise “Kent ve Kır Planlama Yasası” çıkarılmıştır. Bu yasa hükümetin kentlerin yeniden
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yapılanmasındaki gücünü arttırıyordu. İngiltere’nin bu konulardaki uygulamaları savaş
sonrasında batı dünyasının önemli ideolojik araçlarından biri haline geldi ve bütün dünyaya
örnek gösterildi. Bu konularda öncülük rolünün Büyük Britanya’ya düşmesi iki nedene
bağlanabilir: Bunlardan birincisi, bu dönemde, Büyük Britanya’nın kapitalist sistemde öncülük
işlevini daha yitirmemiş olmasıdır. İkincisi ise, 1930 Buhranından çıkmak için uyguladığı konut
yapımı programlarının büyük bir deney birikimi sağlamasıdır.
Cochrane, İngiltere’de yerel yönetimlerin savaştan sonra kurulan refah devletinin önemli
bir unsurunu oluşturduğunu ve 1970’lere kadar, refah devletinin inşa edilmesinde birincil araç
olduğunu savunmaktadır. Rhodes’da, İngiltere’de refah devletinin gelişiminde yerel
yönetimlerin anahtar role sahip olduklarını ifade etmektedir. Her ne kadar gelirlerinde artma
olmasa da, sorumlulukları artırıldıkça yerel yönetimlerin gelirleri de arttırılmıştır. Bu da
merkezden yapılan yardımların genişletilmesiyle olmuştur. Ekonomik durgunluk ve kamu
harcamalarının kısıtlanmasıyla da kesintiler için ana hedef yerel yönetimler olmuştur.
İngiltere’deki gelişmelere paralel olarak aynı dönemde diğer Avrupa ülkelerinde de benzer
gelişmeler yaşanmıştır. Belçika’da 1948’de devletin komünlere yardımı ile ilgili bir yasa
çıkarılmıştır. İsveç’te 1940’ların sonundan 1970’lerin ortasına kadar olan dönemde yerel
yönetimlerin verimliliğinin arttırılmasına yönelim olmuştur. Bundan dolayı, ulusal hükümet
yerel yönetimlerin finansal ve diğer gerekli kaynakların sağlanmasını garanti altına alacak ve
yerel yönetimleri güçlendirecek bir dizi reform başlatmıştır. Bunun sonucunda belediyelerin
sayısı 1951’de 2498 iken 1974’de 280’e düşüyor. Yeni yerel yönetimler güçlü bir vergi gelirine
sahip oluyor.
Bu dönemde sadece ekonomik gelişmeler değil, siyasal gelişmelerde yerel yönetimlere etki
etmiştir. Örneğin Almanya’da savaş sonrası, müttefikler seçimle işbaşına gelen yerel
yönetimleri yeniden kurmuştur. Çünkü müttefiklerin birinci hedefi demokratikleşme idi. İtalya
ve

Almanya’da

otoriter

yönetimler

sonrası

özellikle

bölgesel

desantralizasyon,

demokratikleşme, çoğulculuk ve istikrar ile birlikte anılıyor ve bu özellik gerek Almanya
gerekse İtalya’nın yeni Anayasalarına yazılıyordu. Almanya’da 1949’da kabul edilen Federal
Anayasa yerel yönetimlerin özerkliğini garanti altına almıştır. Anayasanın birkaç doğrudan
demokrasi örneği maddelerinden biri de, “Lander”lerin sınırlarında yapılacak herhangi bir
değişikliğin kabulü için referandum gerekiyor olmasıydı. Aslında yalnız Almanya için değil, o
dönemde tüm ülkeler için “komün özerkliği dünya barışını ilgilendiren bir mesele halini almış
ve komün özerkliği sağlanmadıkça dünya barışının sağlanamayacağı kanaati” hâkim olmuştur.
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Savaş sonrası yayımlanan Adolf Gasser’in “Avrupa’nın Kurtuluşu Olarak Yerel Yönetim
Özerkliği” adlı yapıtı da savaş sonrası yüzyüze gelinen yıkımlara dikkat çekmekte ve
demokratik ve güçlü bir Avrupa için yerel yönetimlerin önemini vurgulamaktaydı.
Sonuç olarak refahçı düşüncenin yükselişi ile hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde
hizmetlerin görülmesinde bütün yönetim seviyeleri (gerek merkezi yönetim gerek yerel
yönetim) çok geniş sorumluluklar aldı. Sorunların kökenine yakın olmalarından dolayı ve
bunun sonucu olarak sorunların teşhis edilmesi ve tanımlanması açısından da avantajını
kullanarak pek çok vakada yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin sunumu, planlanması ve
düzenlenmesinde uygun bir yönetsel birim oldular.
Avrupa’da, çeşitli farklılıklar içerecek biçimde de olsa, Keynesci refah devleti uygulamaları
ağırlığını 1970’li yılların sonuna kadar devam ettirmiş. Ancak sistemin içine girdiği kriz bu
politikaların da dereceli olarak terk edilmesine yol açmıştır. 1970 sonrası yerel yönetimlerin
harcama kapasitesi hızlı bir biçimde daraltılmış ve bu 1950’li yıllardan bu yana yerel yönetim
gelirleri içinde giderek daha fazla yer tutmuş olan merkezi yönetim yardımlarının kısılmasıyla
gerçekleştirilmiştir.

3.1.2.1974- 2000 DÖNEMİ
1970’li yılların ortalarında dünyada baş gösteren stagflasyon ile birlikte, uygulanan
ekonomi politikaları ve bunların dayandığı teorik temeller hakkında ciddi tereddütlerin
doğduğu ve 1929’da başlayan gelişmelerin tam tersi bir hareketin ortaya çıktığı görülmektedir.
Verimli ve etkin çalışmayan, doğal tekel olmanın avantajlarını verimsiz bir yapılanma için
gerekçe sayan, politik etkilenmeye açık bulunan ve en önemlisi de kamu açıklarının en temel
sebebi olarak kabul edilen kamu teşebbüsleri, bunalımın suçlusu olarak görülmüştür.
1970’lere kadar altın devrini yaşayan yerel yönetimler, 1973 sonrası ekonomik bunalım ile
düşüşe geçmiştir. İşsizliğin artması, enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşması sonucu, kamu
harcamaları azaltılmıştı. Bu dönemden itibaren, güç ve yetkilerin merkezi yönetime kaydığı ve
yerel yönetimlerin yerel politikayı belirlemedeki rolünün azaldığı görülür. Örneğin İngiltere’de
bu dönemde Çevre Bakanlığı yerel yönetimler için daha düşük kamu harcamaları planlandığını,
ayrıca the Rate Support Grantların büyük oranda düşürüleceğini duyurmuştur. 1980 tarihli
“Yerel Yönetim, Planlama ve Toprak Yasası” ile devletin yerel yönetimlere yaptığı yardımlarla
ilgili önemli değişiklikler yapılmış ve yerel yönetimler üzerinde merkezin etkisi önemli ölçüde
artmıştır.
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1979 sonrası İngiltere’de Thatcher hükümeti yerel otoritelerin gelirleri ve harcamalarını
kontrol altına alarak yönetimin işleyişini değiştiren bir stratejiyi kararlılıkla izledi. Özellikle
merkezi hükümet, elindeki en önemli silah olan yerel otoritelere yaptığı yardımlara kısıtlama
getirerek önlem aldı. Nitekim rakamlara bakılacak olursa, 1975-1976’da % 46,8 olan merkez
yardımları oranı, 1984-1985’te %39.2 ye düşmüştür. 1979 sonrası yerel yönetimlerin yerel
harcamaları finanse için kendilerine ait varlıkları sattığını görürüz. Bunların yanı sıra
muhafazakâr iktidar 1983 yılında yeniden iktidara gelince aynı yıl Sular Yasası’nı, 1985 yılında
Ulaşım Yasası’nı ve Londra Bölge Ulaşım Yasası’nı kabul ederek yerel yönetimlerin bu
alandaki yetkilerini kaldırdı. 1984 yılında Rates Act ile de yerel yönetimlerin vergilendirme
sınırlarının belirlenmesini kabul ederek, yerel yönetimlerin bu alandaki geniş yetkileri
sınırlandırıldı. Benzer şekilde bu yıllarda yerel yönetimlerce full-time istihdam edilen personel
sayısında düşme, part-time çalışan personel sayısında ise artış görülür. Ayrıca İngiltere’de
1970’lerden itibaren merkezi yönetim, konut, eğitim, maliye gibi yerel işlere daha fazla
müdahale etmiştir. Sadece 1979’dan sonra, parlamentodan yerel yönetimlerin yetkilerini kısan
ellinin üzerinde yasa çıkmıştır.
1970’li yılların sonlarında Avrupa’da refah devletinin çözülüşü, bu çerçevede hizmet
üretmekte uzmanlaşmış yerel devleti de biçim ve işlevlerinin yeniden tanımlanmasına yol
açacak derin bir krize sokmuştur. Kolektif hizmetlerin üretiminden aşamalı biçimde çekilip,
yerlerini pazar mekanizmasına bırakmaları, yerel yönetimleri işlevleri çerçevesinde
kuramsallaştıran yaklaşımların yetersizliğini ortaya çıkarmıştı. Devamında kolektif tüketimi
yerel yönetimlerin tanımlanmasında merkeze koyan bir anlayıştan, yerel yönetimlerin
özgünlüğünü üretim ve birikim süreçlerinde oynadıkları rollerle açıklamaya çalışan bir anlayışa
geçiştir.
Bu dönemde hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, farklı biçim ve dozlarda da
olsa, refah devleti uygulamalarının gerilediği gözlemlenirken, bunların yerini piyasa
mekanizmasını ön plana çıkaran “yeni sağ” politikalar almıştır. Kentler, diğer yerel
birimlerle birlikte kendilerini ulus devletin oluşturucu bir parçası olarak gördükleri anlayıştan,
küresel ölçekte gezinen sermayeyi kendi birimlerine çekmek için projeler geliştiren bir yerellik
anlayışa geçişin ipuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu değişimin en çarpıcı sonucu, kendisini
kolektif hizmetlerin sunucusu olarak gören yerel yönetimlerin yerini, büyümeye önem
veren, bu çerçevede sermayenin taleplerine duyarlı bir yerel yönetim anlayışının
almasıdır. Yani refah devleti döneminin yerel yönetimleri kolektif tüketim araçlarını
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sağlamakla görevli birimler olarak karşımıza çıkarken, izleyen dönemin yerel yönetimleri daha
çok sermayeyi ve onun taleplerini desteklemeye yönelmişlerdir. Daha önce ulus-devlet
şemsiyesi altında kentlerin en önemli işlevlerinden birisi toplumsal tüketimin örgütlendiği
mekânlar olmalarıydı. Keynesci dönemde kentler talep yaratan mekânsal birimlerdi. Keynesci
modelin çözülüşüyle birlikte, neoliberal politikalar kentleri sunum merkezli bir anlayışla üretim
mekânları olarak kullanmaya başladılar… Üretimin giderek küreselleşmesi süreci karşısında,
ulus-devletlerin iktidar yatağı olma özelliği giderek ortadan kalkmaktadır. Sermaye artık yer
seçimi süreçlerinde doğrudan yerel birimlerle müzakere etmektedir. Bu müzakere sürecinde
sermaye için önemli olan kendisi için en düşük maliyetleri sağlayan yerel birime yatırım
yapmaktır. Bu nedenle yerel birimler özendirici mekanizmaları devreye sokarak gezinen
sermayeyi kendi birimlerine çekme uğraşısına girmektedir.
Bu dönüşümün bir boyutu, tüketimden üretim ve birikime öncelik veren bir yerel yönetim
anlayışına geçiş ise bu süreçle ilişkili bir diğer boyut da devletin çekildiği alanlara devlet dışı
bir takım mekanizmaların sokulmasıdır. Bu dönüşümün en çarpıcı olduğu 1980’li yıllarda,
özelleştirme ve benzeri yollarla, yerel yönetimler yerlerini özel sektöre bırakmaya
başlamıştır. Ancak devlet-piyasa ayrımının kendi içindeki yetersizliği kısa sürede kendini
göstermiş, bu çerçevede aslında yeni sağ anlayışların içinde zaten var olan bir üçüncü sektörün
de kent yönetimi içinde düşünülmesi, belirginleşen tepkilere de bir cevap oluşturmayı
amaçlamıştır. Böylece kent yönetimlerine ilişkin olarak üç sektörlü bir model ortaya çıkmıştır.
Bu modelin üyeleri, yerel yönetim, özel sektör (sermaye) ve sivil toplum kuruluşları olarak
adlandırılan yapılanmalardır. Yerel yönetim kavramının bu tür bir oluşumu kucaklayamaması
karşısında yeni yapılanmaya verilen isim ise yönetişim (governance) olmuştur. Bu kavramla
çoklu aktörlerin yer aldığı ve hiyerarşilerin yerine karşılıklı etkileşimin belirlediği bir yönetim
süreci kastedilmektedir. Devletin bu süreçteki işlevi ise büyük ölçüde düzenleyicilik ve
çoklu

aktörlerin

birbirlerini

bastırmadan

iletişimde

olabilmelerinin

şartlarını

hazırlamaktır.
Gerçekten de, özellikle son otuz yılda, toplumların yapısında meydana gelen derin
değişimlerin doğrultusu, genelde, düzenleyici devlet anlayışından işlevsel devlet anlayışı
yönündedir. Birincisinde, yerel yönetimlerin sınırlı yetkilere sahip bulunduğu merkeziyetçi
kurumsal yapılar egemendir. İkinci anlayış ise, yalnız karar alma yetkilerinin değil, fakat kamu
hizmetlerinin de, devletten yurttaşlara ve işletmelere doğru kaymakta olduğu, merkez ile yerel
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yönetimler arasındaki ilişkilerin eski hiyerarşik yapısını giderek yitirdiği yeni bir dönemi
simgelemektedir.
Bu dönemin devamında, Dünya Bankası, IMF, OECD’nin kamu yönetimlerinin dolayısıyla
yerel yönetimlerin reforma tabi tutulma sürecinde çok önemli işlevler görmüştür. Özellikle
OECD üye ülkelerin kamu yönetimini Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı doğrultusunda
düzenleme çabası içerisindedir. Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği, 1980’li yıllarda Batılı
ülkelerde kamu yönetimlerinde görülen reformların ortak adıdır. Dünya Bankası, önceleri
Yapısal Uyarlama Kredileri (Structural Adjustment Loans), daha sonraları Sektörel Uyarlama
Kredileri (Sectoral Adjustment Loans) ve Küçük Proje Kredileri (Small Project Credits) adı
altında krediler yoluyla gelişmekte olan ülkelere büyük miktarlarda kredi vermiştir. Banka bu
kredilerle üye ülkelerin ekonomilerini ve kamu yönetimlerini entegre edip, küresel sistemin bir
parçası haline gelmelerini sağlamaya yönelik çaba içerisine girmiştir. Bu yeni süreç yerel
yönetimleri, piyasa temelli anlayış çerçevesinde refah politikalarını halka yayan kurumlar
olmaktan çıkarıp, önemli ölçüde piyasa şartları içinde üretimde bulunan girişimci bir yapıya
büründürmüştür.
Bu dönemde, esnek üretiminde etkisiyle, devletin ekonomik ve siyasi gücü aşınmış, yerel
ve bölge merkezden bağımsız birer ekonomik ve siyasal aktör olarak uluslar arası sermaye
akımı içinde yerini almaya başlamıştır. Yerel, uluslar arası sermaye için yeni bir Pazar ve ucuz
işgücü haline gelmiştir. Yerelin, ekonomik kalkınmanın temel dinamiği ve itici gücü olarak
tanımlandığı ve yerelleşmenin özendirildiği bu dönemde; kentlerini ekonomik çekim merkezi
haline getirebilmek için altyapı yatırımlarına yönelen yerel yöneticiler, yatırımlarını finanse
edebilmek için sermaye piyasasına girmek ve kamu-özel sektör işbirliğini özendirmek zorunda
kaldılar. Kentlerin ekonominin motoru olduğu sonucuna varan, Dünya Bankası ise, sermayenin
akışkanlığını sağlayabilmek amacıyla yukarıda bahsedilen kredileri açarak yerelleşmeye destek
vermiştir.
Sonuç olarak bu süreçte yerel yönetimler artan ölçüde piyasaya yaklaşmış ve piyasa
araçlarından yoğun biçimde yararlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede İsveç, Norveç,
Danimarka, İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler, piyasa merkezli desantralizasyon amaçlı
reform programlarını hızla uygulamaya başlanmıştır. Bu programlar temel olarak; yerel
yönetimlerin sorumluluklarını artan oranda diğer kurumlarla paylaşmaya başlaması; birçok
yerel hizmetin, rekabete dayalı olarak özel sektöre yaptırılması; bedel ödemekle hizmetten
yararlanmak arasındaki ilişkinin güçlenmesi; müşteri tercihi üzerinde vurgunun artması; daha
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fazla alanda birey ve özel sektörün hizmet görmesi; hizmet üretenlerin daha esnek sözleşme ve
çalışma koşulları talep etmeleri; işletme benzeri bir yönetim modelinin geliştirilmeye
çalışılması ve hem halka hem de merkezi yönetime karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi
gibi

faktörleri

kapsamaktadır.

Dolayısıyla

yerel

yönetimler,

yerel

sistemlerini,

örgütlenmelerini, işlevlerini ve faaliyetlerini, esnek üretim yapısı ve girişim kültürü ile uyumlu
olabilecek şekilde yeniden yapılandırılması konusunda çaba harcamaya başlamışlardır.
Bazı olumlu yanlarına karşılık, rekabet ve rekabetçi yönetim, birer kamu kuruluşu olan yerel
yönetimler açısından bazı olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. Buna göre rekabet mal ve
hizmet üretme ve bunları pazarlamada coğrafi ve ekonomik açıdan önemli kentleri avantajlı
konuma getirirken, yeterli kaynaklara sahip olmayan kentleri sosyolojik varlıklarıyla birlikte
büyük sıkıntılara düşürebilmektedir. Bu durum ise kentler arasındaki dengesizliği ve gelir
dağılımındaki adaletsizliği derinleştirmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa’da yerel yönetimlerin 1945’den günümüze geçirdiği aşamalar
tarihsel açıdan incelenmiştir. Refah devletinin yerel yönetimlere etkisi, 1973 Petrol krizi ve
yerel yönetimlere etkisi öğrenilmiştir. 1980 sonrası ise özelleştirme, yap-işlet-devret,
şirketleşme vb. uygulamaların yerele etkileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Özellikle 20. yüzyılda Batı Avrupa’da yönetsel sistemin değişimi, ‘refah devletinin’
gelişimini yansıtır.
b) Refah devleti anlayışının, devlete yüklediği geniş hizmet sorumluluğunun altından
merkezi yönetim tek başına kalkmasının olanaksızlığı, yerel yönetimlere ve özellikle de
belediyelere, refah politikalarının topluma aktarılmasında önemli görevler yüklemiştir.
c) Avrupa’da refah devletinin gelişimini izlemek, bize yerel yönetimlerin yaşadığı
değişimi gösterir.
d) Refah devleti uygulamalarının yerel yönetimler üzerine etkileri bazen dolaylı bazen de
doğrudan doğruya olmuştur.
e) Avrupa refah devleti kurumları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermez.
2) Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok yaygın bir uygulama alanı bulan refah devleti,
kamunun sosyo-ekonomik yaşama yoğun müdahalesini içerir.
b) İkinci Dünya Savaşı sonrası hem merkezi hem de yerel Avrupa ülkelerinde kamu
harcamaları azalmıştır.
c) Bu dönemde, mali teşvikler ve regülasyon yoluyla devletin müdahale alanı sürekli
genişlemiştir.
d) 1940’lardan itibaren kamu hizmetlerinin büyük kısmı yerel tarafından sağlanmaya
başlanmıştır
e) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yerel yönetimler merkezi yönetimin bir
uzantısı ve yerel hizmetleri etkin olarak gören kuruluşlar oldu.
3) Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) İkinci Dünya savaşı sonrası Almanya’da, müttefikler seçimle işbaşına gelen yerel
yönetimleri yeniden kurmuştur.
b) İtalya ve Almanya’da otoriter yönetimler sonrası özellikle bölgesel desantralizasyon,
demokratikleşme, çoğulculuk ve istikrar ile birlikte anılıyor ve bu özellik gerek
Almanya gerekse İtalya’nın yeni Anayasalarına yazılıyordu.
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c) Almanya’da 1949’da kabul edilen Federal Anayasada yerel yönetimlerin özerkliğine
dair hüküm bulunmaz.
d) Sadece Almanya için değil, savaş sonrası tüm ülkeler için “komün özerkliği dünya
barışını ilgilendiren bir mesele halini almış ve komün özerkliği sağlanmadıkça dünya
barışının sağlanamayacağı kanaati” hâkim olmuştur.
e) İkinci Dünya savaşı sonrası refahçı düşüncenin yükselişi ile hemen hemen bütün
Avrupa ülkelerinde hizmetlerin görülmesinde bütün yönetim seviyeleri (gerek merkezi
yönetim gerek yerel yönetim) çok geniş sorumluluklar aldı.
4) Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 1970’lere kadar altın devrini yaşayan yerel yönetimler, 1973 sonrası ekonomik bunalım
sonrası tekrar yükselişe geçmiştir.
b) İşsizliğin artması, enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşması sonucu, kamu
harcamaları azaltılmıştıtır.
c) Bu dönem, güç ve yetkilerin merkezi yönetime kaydığı ve yerel yönetimlerin yerel
politikayı belirlemedeki rolünün azaldığı görülür.
d) İngiltere’de Thatcher hükümeti yerel otoritelerin gelirleri ve harcamalarını kontrol
altına alarak yönetimin işleyişini değiştiren bir strateji izlemiştir.
e) İngiltere’de 1979’dan sonra, parlamentodan yerel yönetimlerin yetkilerini kısan ellinin
üzerinde yasa çıkmıştır.
5) Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 1920’li yılların sonlarında Avrupa’da refah devletinin çözülüşü, bu çerçevede hizmet
üretmekte uzmanlaşmış yerel devleti de biçim ve işlevlerinin yeniden tanımlanmasına
yol açacak derin bir krize sokmuştur.
b) Kolektif

hizmetlerin

üretiminden

aşamalı

biçimde

çekilip,

yerlerini

pazar

mekanizmasına bırakmaları, yerel yönetimleri işlevleri çerçevesinde kuramsallaştıran
yaklaşımların yetersizliğini ortaya çıkarmıştı.
c) Bu dönemde hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, farklı biçim ve dozlarda da olsa,
refah devleti uygulamalarının gerilediği gözlemlenirken, bunların yerini piyasa
mekanizmasını ön plana çıkaran “yeni sağ” politikalar almıştır.
d) Kentler, diğer yerel birimlerle birlikte kendilerini ulus devletin oluşturucu bir parçası
olarak gördükleri anlayıştan, küresel ölçekte gezinen sermayeyi kendi birimlerine
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çekmek için projeler geliştiren bir yerellik anlayışa geçişin ipuçları ortaya çıkmaya
başlamıştır.
e) 1980’li yıllarda, özelleştirme ve benzeri yollarla, yerel yönetimler yerlerini özel sektöre
bırakmaya başlamıştır.
6) Refah devleti nedir?
7) Refah devleti ile yerel yönetimler arasında nasıl bir ilişki vardır?
8) İkinci Dünya Savaşından Avrupa’da yerel yönetimler ne şekilde etkilenmiştir?
9) İngiltere’de yerel yönetimler 1970 sonrası ne şekilde gelişme göstermiştir?
10) 1980 sonrası yerelle ilgili ön plana çıkan kavramlar nelerdir?

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)c, 4)a, 5)a
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4. FARKLI ÜLKELERDE YEREL YÖNETİMLER: FRANSA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Fransa’nın genel siyasal ve yönetsel durumu kısaca incelendikten sonra
ayrıntılı olarak yerel yönetimler incelenecektir. Özellikle 1982 ve 2003 de gerçekleşen
reformlar nedenleri ve sonuçlarıyla ayrıntılı olarak öğrenilecektir. Ayrıca bugünkü yapının ne
olduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Fransa’da yerel yönetimlerin kaç türü vardır?
2.Bölge Yerel Yönetimi gerekli bir yapı mıdır?
3.1980 sonrası Fransa neden yerel yönetim reformlarına ihtiyaç duymuştur?
4.Türkiye’de de Fransa’daki gibi reformlar yapılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Fransa’nın Genel Siyasal Ve
Yönetsel Durumu

Fransa’nın Genel Siyasal ve
Yönetsel Durumu
Öğrenilecektir.

Fransa’da 1982 Reformu

1982 Reformunu Hazırlayan
Koşullar, Özellikleri
Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Fransa’da 2003 Anayasa
Değişikliği

2003 Anaysa Değişikliğinin
Neler Getirdiği
Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Fransa’da Yerel Yönetimler

Fransa’da Bugünkü Yerel
Yönetimlerin Yapısı
Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

63

Anahtar Kavramlar



Fransa



Komün



İl Yerel Yönetimi



Bölge



Ademi Merkezileşme
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Giriş
Dünya’da yerel yönetim açısından incelenebilecek çok sayıda ülke olmasına rağmen
çalışmada Fransa tercih edilmiştir. Neden Fransa’nın seçildiği sorusu şöyle yanıtlanabilir;
Fransa, Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden olması ve üniter yapısı nedeniyle tercih
edilmiştir. Ayrıca yönetsel yapısıyla gerek Türkiye gerekse AB üyesi Hollanda, Portekiz,
Yunanistan gibi devletlerin yönetim yapılarını etkilemesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.
Fransa özellikle 1982’de gerçekleştirdiği yerel yönetim reformuyla dikkatleri çekmiştir. Ademi
merkezileşme yolunda günümüze kadar devam eden bu reform sürecinde 2003 yılında
Anayasasını değiştirerek ‘Devletin teşkilatı ademi merkeziyet esasına göredir’ hükmünü
getirmesi, Fransa’nın yönetsel yapısının artık üniter olarak adlandırılamayacağı yorumlarına
neden olmuştur. Hatta İspanya ve İtalya örnekleri verilerek, Fransa’nın Bölgesel devlete doğru
dönüşüm geçirdiği yolundaki tezlerle kamu yönetimi yazınında tartışılmaya başlanmıştır.
Gerçektende üniter ya da merkeziyetçi devlet denildiğinde akla gelen ilk örnek olan Fransa’nın
yaşadığı bu gelişmelerin nedenleri ve sonuçları üzerinde durmak Türkiye için önem
taşımaktadır.
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4.1. 1982 Öncesi Fransa’da Yerel Yönetimler
Fransız

devriminden

sonra

gerçekleştirilen

reformlarla

ülke

yönetsel

birliğe

kavuşturulmuştu. 14 ve 22 Aralık 1789 yönetmelikleri ile yeni sistemin temelini oluşturan
komünler ve iller kuruldu. Tüm yerleşim birimleri aynı zamanda idari bir birim haline getirildi,
bu sayede en küçük yerleşimler bile komün statüsü kazandı. Böylece, nüfus ve coğrafi
büyüklükleri ne olursa olsun (Paris dışında) tüm komünler aynı idari yapı ve yetkilere sahip
oldu. Bu yönetmeliklere göre komün ve illerin seçilmiş meclisleri bulunuyordu. Bu
yönetmelikler o dönemde ademi merkezileşme yolunda atılan en ileri adımları temsil eder.
1799 da Napoleon Bonaparte’ın yönetime gelmesiyle 1980’lara kadar geçerli olan yeni
sistem oluşturuldu. Örneğin, 17 Ocak 1800’de ki yasayla, hükümet temsilcileri (commissioner),
valilerle (prefect) yer değiştirdi. Ardından gelen 180 yıl boyunca da valilerin Fransız yönetim
yapısındaki güçlü ve önemli rolü de devam etti. Bugün pek çok gözlemci, Fransız yerel yönetim
yapısının kökenlerini 1799–1815 yılları arasında Napoleon Bonaparte tarafından başlatılan bu
reformlarda bulur. 19. yüzyılın başlarından itibaren Fransız yönetim sisteminde meydana gelen
büyük değişikliklere rağmen o dönemde oluşturulan -komün (belediye) gibi- bazı birimler halen
varlığını sürdürmekteler.
Fransız devrimi sonucunda oluşan ve Napolyoncu yerel yönetim anlayışı diye bilinen bu
yaklaşımın temel ilkeleri şunlardır:
1.

Devrimle birlikte, belediye rejimi tüm ülkeye yaygın ve tek tip hale getirilmiştir.

2.

Büyüklü küçüklü her yerel toplulukta bir belediye kurulmuştur.

3.

Devrimden önce savunulan fikirlere uygun olarak, 1789 devrimiyle birlikte yerel
meclislerin seçimle oluşturulması fikri benimsenmiş, korporatif bir yapı
oluşturulması önerileri kabul görmemiştir. Meclislerin seçimle oluşturulmasına
karşın, 21 Mart 1831 tarihli bir yasa, belediye başkanlarının meclisçe seçilmesi
yerine, kral ve valiler tarafından atanmasını hükme bağlamıştır.

4.

Bu düzenlemelere göre, belediyelerin görevleri iki kümede toplanıyordu: Kendi öz
görevleri ve kendilerine devlet tarafından verilmiş bulunan görevler.

5.

Sistemin bir baka özelliği de, İl’in, hem bir temsili organ, hem de yönetsel işlevler
üstlenecek bir örgüt olarak öngörülmüş bulunmasıdır.

6.

Vali, hem merkezi yönetimi temsil eden, hem de İl’in yürütme organı olan bir
kişidir.
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7.

Merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki vesayeti, 1789’dan beri, genel yararı
korumak amacıyla, yerel birimlerin organları üzerinde, parlamentonun ve yasaların
belirlediği kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Jakobenler ve I. Napolyon döneminde temel çerçevesi çizilen Fransız yönetsel sisteminde
yerel yönetimlerin yeri, genel olarak güçlü bir merkeziyetçilik anlayışı çerçevesinde
belirlenmiş, bu güçlü merkezcilik anlayışı yaklaşık olarak ikiyüz yıl varlığını sürdürmüştür.
Napolyon ve onu izleyen dönemde, çağdaş anlamda yerinden yönetim kuramının öngördüğü
yerel yönetim birimleri oluşturulamamış, dönemde merkezce atanan belediye başkanı, merkezi
yönetimin bir ajanı gibi işlev görmüştür. 1789 devriminin 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan
toplumsal gelişmelere koşut olarak 1830 ve 1848 arasıyla 1871 den başlayarak halkın yerel
yönetimlere katılma dileği yaşama geçer olmuş, ilk kez 1830’lu yılların başında yerel meclisler
halk tarafından doğrudan seçilen temsilcilerden oluşmuştur.
III. Cumhuriyetin 5 Nisan 1884 yasası, belediyeler için genel yetki kaydını öngörür. 1884
yasa koyucusu iki temel ilkeden hareket etmiştir: Belediyeler hakkında yasalar, temel bir
metinde toplanmıştır ve belediyelere olabildiğince özgürlük tanınmıştır. Öncelikle bütün
belediye organlarının seçimle gelmesi ilkesi benimsenirken, önemli iki yetki genişleme boyutu
söz konusudur. Genel yetki kaydı ve idari vesayetin sınırlandırılması.
O zamana kadar, belediyelerin yetkileri yasal metinlerde sıkı sıkıya çizilirken 1884 yasası
bu sistemi tersine çevirmiş ve “belediye meclisi, kararları ile belediyenin işlerini idare eder”
denerek, genel ve soyut bir yetki maddesi konmuştur. Böylece belediyeye ancak idari yargının
sınırlarını çizebileceği çok geniş bir alan bırakılmıştır. Bu sayede genel yönetim alanında
belediyelerin yüklendiği görevleri dışında belediyenin yetki ve görevleri temel bir ilkeye
kavuşur.
1870’li yıllardan başlanarak Fransa’da daha demokratik düşünceler temel bulmuş, bunların
yerel yönetimlere yansıması 1871 ve 1884 de il ve belediye yerel yönetim birimlerini özerk
ilkeler çerçevesinde düzenleyen yasaların yürürlüğe konması biçiminde olmuştur. Bu yasalar
kimi değişikliklerle yüzyılı aşkın bir süreyle, 1982 yılına kadar yürürlükte kalarak alana ilişkin
uygulamalara yasal temel oluşturmuştur.
Fransa’da yerel yönetimlerin evrimine ilişkin belli başlı dönemlerden 1946–1981 arasını
kapsamına alan süreç içindeki uygulamalar da önceki yıllara paralellik göstermiş, genel inanışın
tersine yerel yönetimlerin özerkliklerinde bu dönemde azalma gözlenmiştir. Bu dönemde devlet
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görevlerinin yerel düzeye yansıması, harcamaları giderek arttırmış, ancak bunlara paralel mali
kaynaklar yaratılamamıştır. Özellikle yerel yönetim öz gelirleri harcamaların gerisinde kalmış,
düzenli biçimde devlet desteği gerekli olmuş, bu da yerel yönetimlerin merkeze bağlılığını
arttırmıştır.
2. Dünya savaşını izleyen yıllarda birçok Avrupa ülkesi gibi Fransa’da da yönetimin
yeniden düzenleme çabalarına tanık olunmuş, yönetim sistemi çevresel değişimlere yanıt
verebilecek bir yapı ve işleyişe kavuşturulmak istenmiştir. Bu bağlamda yerel yönetimler için
öngörülen asıl amaç onların özerkliğini güçlendirmek, demokratik değerleri yerleştirmek değil,
yerel yönetimlerin iş yapma kapasitesini geliştirmek olmuştur.

4.2.1982 Yerel Yönetimler Reformu
1981 yılında iktidara gelen François Mitterand, o yılın Temmuz ayında şöyle diyordu:
“Fransa’nın kurulabilmesi için geçmişte, güçlü ve merkeziyetçi bir iktidara gereksinme
duyulmuştur. Bugün ise, dağılmaması için, siyasal erkin ağırlıklı olarak yerel yönetimlere
bırakılması (desantralize edilmesi) zorunlu duruma gelmiştir.” İşte bu nedenledir ki, 22 Mayıs
1981’de kurulan Pierre Mauroy başkanlığındaki hükümetin İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanı
Gaston Defferre’e, yerel yönetim reformunun esaslarını belirleyen yasa taslaklarını hazırlama
görevi verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrası, 2 Mart 1982 tarihinde “Belediyeler, İller ve
Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa” çıkarılmıştır.
2 Mart 1982 tarihli “Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa”,
bütün Fransız yönetim yapısının “yeni ademi merkezileşmesinin (new decentralization)”
başlangıç noktası olarak görülebilir. Bununla birlikte ne bölgeler ne de diğer yerel yönetimler
için bu mutlak bir başlangıç noktasıydı. 1982’de, iller ve belediyeler yaklaşık iki yüzyıldır
varlıklarını sürdürmekteydiler. Bölgeler daha geç bir zamanda, 1960’lardan itibaren diğer yerel
yönetimlere göre zayıf yasal ve siyasal statülerine rağmen, Fransız yerel yönetim sisteminde
önemli bir rol oynuyordu.
“Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa” kuşkusuz hükümet
tarafından bir anda karar verilen bir yasa değildi. Başta toplumsal ve ekonomik olmak üzere
bazı koşullar bu yasanın ortaya çıkmasına ve kabul edilmesine sebep oldu. Bu koşulların
bilinmesi gerek yasa, gerekse ademi merkezileşmenin nedenlerinin anlaşılması açısından
önemlidir.
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Fransa’da Mayıs ve Haziran 1981’de yapılan genel seçim sonuçları önde gelen gelişmiş
batılı ülkelerdekinden oldukça farklı bir durumu yansıtıyordu. İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde muhafazakâr partiler iktidarda ve F. Almanya’da sosyal demokratların iktidarı
son bulurken, Fransa’da birleşik sol yönetime geliyordu. Diğer ülkeler neo muhafazakâr
yaklaşımlarla devleti ekonomiden hepten uzaklaştıracak politikalar izlerken Fransa’da
Mitterand önderliğindeki sol, iktidara sosyal eşitsizliği ortadan kaldırılması, kimi girişimlerin
devletleştirilmesi,

siyasal

yönetsel

yapının

toplumsal

beklentilere

göre

yeniden

biçimlendirilmesini öngören bir programla gelmişti.
1981 yılına gelindiğinde Fransa göz ardı edilemez sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı
karşıyadır. 1973/1974 dünya petrol bunalımı, büyüme hızının düşüşünü hızlandırmış, 1980
yılına gelindiğinde büyüme oranı 0 düzeyine düşmüştür. Dış ticaret açığı büyümüş, enflasyon
yüzde onun üzerine çıkmış (1980’de 13.5), işsizlik hızla artarak 1980 yılında %6.3 düzeyine
yükselmiştir (1974’de 500 bin olan işsiz sayısı 1982 yılında 2 milyon olmuştur). Tüm bu
olumsuz ekonomik gelişmeler yaşam standardında belirgin bir düşüşe yol açmasa da sosyal
eşitsizliğin büyümesi sonucunu doğurmuş, kitlelerin uygulanmakta olan liberal ekonomik
politikalara ve yönetime güvenini sarsmıştır.
1981 yılındaki iktidar değişikliğinde Fransız halkının makro siyasal-yönetsel düzene
egemen olan elitist yaklaşıma karşı giderek yükselen antipatisi de belirleyici bir etkide
bulunmuştur. 1970’li yılların sonunda artık cumhurbaşkanı Giscard, d’Estaing teknokrat,
tutucu, yenilik yanlısı olmayan, reform düşmanı ve seçkinlerin temsilcisi olarak
değerlendiriliyordu. Onun önderliği altındaki kamu yönetimi örgütü yeni gereksinim ve
beklentilere yanıt vermekten uzaktı. Yönetim bölgeci hareketlerin katılım ve özgürlük
istemlerine karşı tümüyle duyarsızdı. Buna karşılık Mitterand yönetimindeki sosyalist parti hem
seçkinci olmayan, halka yakın bir yönetim, hem de siyasal-yönetsel yapının yeni toplumsal
beklentilere gözden geçirilmesini, ek olarak da bölgeci hareketin gelişimine elverişli bir
düzenleme öngörüyordu.
1982 reformunun en önemli yeniliklerden biri olan bölgelere yerel yönetim statüsü
verilmesinin de arka planında ise özellikle 2. Dünya savaşı sonrası yaşanan gelişmeler yatar.
2. Dünya savaşı sonrası, bölgecilik, devletin siyasal örgütlenmesinden çok, öncelikli olarak,
kültürel ve ekonomik meselelerle ilgili olarak gelişmiştir. 1950’lerde ulusal planın
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bölgeselleştirilmesi söz konusuydu ve 1970’lerde de bazı idari işlevler ve ekonomik gelişime
ilişkin sorumlulukların yüklenildiği bölgeler kurulmuştu.
Aslında gerek bölgenin bir yerel yönetim olarak kurulması gerekse ademi merkezileşme
yolunda ciddi adımlar atılması daha 1960’da gündemdeydi. 24 Mart 1968’de General de
Gaulle’ün Lyon’da yaptığı konuşma, merkezi yönetimden yerel yönetimlere değişen
sorumlulukların aktarılması yoluyla gerçekleşecek olan kamu yönetiminde reform çabaları
serisini başlattı. De Gaulle, merkeziyetçiliğin Fransa'nın birliğini sağlamadaki rolünü
vurguladıktan sonra, ülkenin ekonomik gelişmesinin hızlandırılmasında artık yerinden yönetime
ağırlık verilmesi ve bu anlamda bölge yerel yönetimlerinin önemli bir rol oynayacağını
düşünmekteydi. Bu amaçla hazırlanan anayasa değişikliğine ilişkin metin, 7 Nisan 1969’da
referanduma sunuldu. Referanduma sunulan metin ayrıca Senato'nun yasama fonksiyonundaki
rolünü azaltmaktaydı. Referandum, bölge yerel yönetimlerinin kurulmasından çok,
Senatonun siyasal sistem içindeki yeri ve De Gaulle'ün siyasi geleceği ile ilgili tartışmaları
üzerinde yoğunlaşınca, referandumdan hayır çıktı. Bununla birlikte hükümet projesi, bölge
yerel yönetimlerini anayasal yapı içerisine sokmak üzere yapılmış ilk ciddi deneme olarak kabul
edilmektedir.
1969 referandum başarısızlığı, bölge yerel yönetimlerinin kurulması sürecini geriye itmiş
oldu. Bölge yerel yönetimlerinin işlevlerini, kısmen de olsa yerine getirecek yönetsel
yapılanmalara gidildi. Nitekim 5 Temmuz 1972'deki bir yasa ile bölgesel kamu kuruluşu
niteliğinde birimler (etablissement public regionaî) oluşturuldu. 1972 modeli 1969'da
referanduma sunulan metine göre, geri bir adım teşkil etmekteydi. 1969 modelinde bölge
yerel yönetimlerinin oluşması öngörülmüşken, 1972 modeli bundan vazgeçip, bölgesel kamu
kuruluşlarını oluşturmakla yetinmekteydi. Oluşturulan bu bölgesel kamu kuruluşlarının
meclislerindeki üyelerin yarısını seçilmiş parlamento üyeleri (bölgenin milletvekilleri ve
senatörleri), yarısını da, il özel yönetimlerinin ve belediyelerin seçilmiş temsilcileri
oluşturmaktaydı. Bununla birlikte, bölgesel kuruluşların yürütme işlerinden sorumlu olan kişi,
devletin temsilcisi olan Bölge Valisi idi ve devlet, yerel yönetimlerin aldıkları kararlar üzerinde
öncesinde(a priori) ve sonrasında (a posteriori) bir denetim uygulamayı sürdürüyordu.
Bütün bu nedenlerin yanı sıra Coudert’e göre reformun açıkça ifade edilmeyen
nedenlerinden birisi de şudur: “Ademi merkezileşme kamuoyunun isteğiyle kendiliğinden
meydana gelmiş bir olay değildir. Hep iktidardan uzak kaldığı için, devletle görevdeki
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hükümetlerin tek bir bütün oluşturduğunu sanan, dolayısıyla tekrar ulusal muhalefete dönmeleri
ihtimaline karşılık yerel iktidarlarını güçlendirmek isteyen bir sol hükümetin ilk işlemidir ”.
1982 reformu ile Fransa’da yerel yönetimlerle ilgili olarak çok önemli değişiklikler meydana
geldi. Bunlardan en önemlileri bölgenin yerel yönetim birimi olarak düzenlenmesi, yerel
yönetimler üzerindeki idari vesayetin kaldırılması ve her yerel yönetim kademesinin kendi icra
organına sahip olması ve valinin sadece devletin temsilcisi olmasıdır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi reform öncesi bölge kademelenmesi ile ilgili olarak 2. Dünya
savaşı sonrası önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ancak, o dönemde, bölgenin yerel yönetim birimi
olarak tanınmasıyla ilgili çeşitli dirençlerle karşılaşılmıştı. Nihayet 1982 reformuyla birlikte
bölgeler tüm yetki ve organlarıyla bir yerel yönetim statüsüne kavuşmuştur. 1986’dan itibaren
de organları doğrudan seçimle işbaşına gelmeye başlamıştır.
Bölgelerin genel görevi, “bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan gelişimini
sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede bölgeye özellikle ulusal planın hazırlanıp
uygulanması aşamasında önemli yetkiler tanınmıştır. Bunlar dışında bölgeye konut yapımı,
yatırımların koordinasyonu, turizm vb. konularda da görevler verilmiştir. Anlaşılacağı üzere,
reform ile en kapsamlı görev aktarılan yönetim kademesi bölge olmuştur. Bölge yerel yönetimi
bütün bu görevlerini yerine getirirken de “iller ile belediyelerin bütünlüğüne, özerkliğine ve
görev alanlarına saygılı kalacakları” hükme bağlanmıştır.
Reformun getirdiği diğer bir önemli yenilik, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayetin
kaldırılmasıdır. Bu reformlardan önce valinin yerel yönetimlerin aldığı kararlar üzerinde
yasallık ve yerindelik denetimi vardı ve bu denetim karar yürürlüğe girmeden önce yapılıyordu.
1982 yılında çıkarılan yasalarla valinin denetimi yasallık denetimiyle sınırlandırıldı ve a
posteriori hale geldi. Kararın yürürlüğe girmesi için valiye bildirilmesi ve yayınlanması yeterli
hale getirilirken valiye yasal olmadığını düşündüğü kararlar karşısında sadece idare
mahkemesine başvurma olanağı tanındı.
Anılan reformla vali yerel yönetimler üzerindeki pek çok yetkisinden arındırılarak taşrada
devleti temsil eden, sınırlı sayıdaki taşra birimlerini denetleyen ve çalışmalarını gözetleyen,
tüm yönetsel kuruluşların çalışmalarını hukuka uygunluk bağlamında ve yönetimin bütünlüğü
ilkesi uyarınca gözeten, daha çok temsili nitelik taşıyan bir yetkiliye dönüştürülmüştür.
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Reformla birlikte her yerel yönetim kademesi kendi icra organına sahip oldu. Bölge yerel
yönetimlerinin ve il özel idarelerinin yürütme organları değişerek, bölgede bölge meclisi
başkanı, illerde ise il genel meclisi başkanı haline geldi. Gerek bu düzenleme gerekse mevcut
görevlerinin genişletilmesi il özel idarelerini daha da güçlendirmiştir.
Yerel yönetim reformu, belediyeler için yapısal bir değişiklik getirmemiş, sadece
sağladıkları hizmetlere ilgili olarak yetkilerini genişletmiştir.
1982 yılında gerçekleştirilen reform ile neredeyse iki yüzyıldır uygulanan bazı yasa ve
uygulamalar değişti. Fransız yönetim yapısının bazı temel özellikleri reform ile farklılaştı.
Ademi merkezileşme yönünde getirdiği bu yeniliklerle- yukarıda bahsedilen- çok övgü alan
reform hareketi bazı açılardan da eleştirilmiştir.
Öncelikle, İdari Vesayetin niteliğinin değiştirilmiş ve alanının daraltılmış olması, merkez
dışında geniş ölçüde özerk güç odaklarının oluşmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmektedir.
Belediye başkanlarına tanınan geniş yetkiler, onlara “feodal beyler” denilmesine bile yol
açmıştır. Bu yeni güç sahiplerinin, merkezle çevre arasındaki tarihsel dengeyi ikinciler lehine
bozduğundan yakınmalar vardır.
Nitekim uygulamanın içerisinde olan Belfort belediye başkanı ve aynı zamanda milletvekili
olan Jean-Pierre Chevenement şöyle demektedir: “yerinden yönetimin bir başka sakıncası da
çok sayıda yerel feodal birimlerin yaratılmasına yol açmasıdır. Yerinden yönetim, yerel
düzeyde seçimle işbaşına gelen politikacının durumunu güçlendirmiş, ama yurttaşı
güçlendirmemiştir. Adları İl Genel Meclisi Başkanı, Bölge Meclisi Başkanı olan yeni feodal
beyler yaratmıştır. Bunlar halktan uzak ve dolayısıyla siyasal açıdan sorumsuz oldukları kadar,
yetkileri de çoktur”.
Coudert’e göre bu yeni feodal beylerin oluşmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak ademi
merkezileşme, teknik ve parasal imkanları geniş olan yerel yönetimlerle olmayanlar arasında
bir ayırım yaratmıştır. Birinciler sorumluluklarının da ötesine gidebilirken, ötekiler asgari
hizmetler için dış yardıma ihtiyaç duymakta böylece yeni bağımlılık ilişkileri ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca ademi merkezileştirme bir yandan Paris’ten taşraya önemli yetkilerin
devrine yol açarken bir yandan da gerçek bir başkanlık sisteminin kurulmasına yol açmıştır.
Çünkü desantralizasyon yasaları yerel yürütme görevini her yerel yönetim kademesinde
doğrudan ve tek başına başkana bırakmaktadır. Başkan, seçilmiş başkan yardımcılarına
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devredeceği yetkilerin genişliğini tayinde tamamen serbesttir ve hiçbir seçilmiş organa karşı
sorumlu değildir.
Seçilmiş siyasetçilerin rolünün ve gücünün arttırılmasına rağmen, yerel sakinlerin ve
vatandaşların güçlendirilmemesinden dolayı, 1982 reformu, yarım reform olarak da
tanımlanmaktadır. Nitekim yapılan tüm reformlara rağmen Fransa’da vatandaşa yakın bir
demokrasiden çok, hâlâ seçkinlerin etkin ve belirleyici oldukları bir yapı devam etmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, valinin yerel yönetimlerin aldıkları kararlar üzerindeki
denetimi yasallık ile sınırlandırılmış ve a posteriori hale gelmişti. Kararın yürürlüğe girmesi
için valiye bildirilmesi ve yayınlanması yeterli hale getirilirken valiye yasal olmadığını
düşündüğü kararlar karşısında sadece idare mahkemesine başvurma olanağı tanındı. Ancak,
vali ile seçilmişler arasında anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden önce diyalog yoluyla
çözümünü teşvik amacıyla valiye, mahkemeye başvurma niyetini ve gerekçelerini yerel
otoriterelere bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Uygulama, bu tedbirin başarılı olduğunu
göstermekte, valilerin mahkemeye taşıdıkları kararlar çok sınırlı kalmaktadır. Yerel
yönetimler yasal zemininden çok emin olmadıkları konularda risk almaktan
kaçınmaktadırlar.
1982 reformunun eleştirilen bir diğer yönü, bölge, il ve belediye sınırlarını yeniden
belirleyecek bir alansal düzenlemeye gidilmemesidir. Reform böyle bir değişikliği, elverişli
olduğu savunulabilecek reform ortamına rağmen öngörmemiştir. Kuşkusuz bunun en önemli
sebebi küçük yerleşim birimlerinin demokrasinin okulu olarak görülmesi ve Fransa’da
parlamento üyeliğiyle belediye meclisi/başkanlığı’nın aynı kişide birleşebilmesi (cumul des
mandats) gibi siyasal gerekçeler etkili olmaktadır. Gerek alansal düzenlemeye gidilmemesi
gerekse personel ve mali açıdan merkezi yönetimin denetiminin eskisi gibi devam etmesi
sistemin katı merkeziyetçi halinin devam ettiği yolunda eleştirileri de beraberinde getirmiştir.

4.3.2003 Anayasa Değişikliği Ve Sonrası
Fransa’da ademi merkezileşme süreci, 2 Mart 1982 tarihli ‘Belediyeler, İller ve Bölgelerin
Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa’nın ardından da devam etmiştir. 2003’teki Anayasa
değişikliğine kadar olan dönemde, ademi merkezileşme ile ilgili olarak pek çok yasa ve
yönetmelik çıkmıştır.
1982 sonrası yeni değişiklikler ve ekler getiren yasalar ilk olarak 1983 yılında çıkmış, bunu
1985 ve 1986 yılında çıkan düzenlemeler izlemiştir. Bunlar yetki bloklarının (blocs de
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competences) transferi hakkındaydı ve devlet tarafından mali transfer sürecinin başlangıcını
oluşturuyordu. Bu yasalara göre yetkiler şu şekilde bölünmüştü: bölge, ekonomik planlama,
belediye altyapısı ve mesleki eğitimden; il özel yönetimleri, sosyal yardım ve kırsal altyapıdan;
belediyeler ise toplu taşıma, ilkokullar, müzeler ve kent planlamasından sorumluydu. Yetkilerin
çeşitli yerel düzeyler arasında bu şekilde paylaşımı, 2003 Anayasa değişikliği sonrası çıkan
organik yasalarla yeniden tanımlanmıştır.
1992 yılında “the Territorial Administration of the Rebublic” üzerine çıkan yasa ile çok
radikal olmayan, ancak öncekileri tamamlayan düzenlemelere gidildi. Bu yasa yetki genişliği,
yerel demokrasi ve yerel otoriteler arasında işbirliği üzerineydi. Bu yasada ülke topraklarının
yönetimi ve hizmet üretiminden yerel yönetimler ve merkezi yönetimin taşra örgütünün birlikte
sorumlu oldukları fikri vurgulanmaktadır. Bir anlamda yerel yönetimlerle taşra örgütleri
birbirleri üzerinde herhangi bir hiyerarşik üstünlüğe sahip olmaksızın aynı çizgiye
yerleştirilmektedir.
Yerel demokrasiye ilişkin olarak da, vatandaşlara bilgi alma ve danışma komisyonları
aracılığıyla kararlara katılma hakkı tanındı. Belediye dışında oluşturulmuş bu komisyonlarda,
seçilmişlerle yerel birliklerin temsilcilerinin bir araya gelmeleri öngörüldü. Vatandaşlar,
komünlerini ilgilendiren tüm konularda yerel referandum yoluyla da (karar niteliği taşımayan)
görüşlerini bildirebilme imkânı elde ettiler. Bölge yönetimlerinin Ekonomik ve Sosyal
Komitelerinin de danışma organı kimliği güçlendirildi.
1999’da Voynet yasası ile sürdürülebilir toprak planlaması ve toprak gelişimi ile ilgili hangi
yerel yönetimlerin yetkili olduğu tanımlandı. Yine aynı yıl çıkan Chevènement yasası ile ise
belediyeler arası işbirliğinin basitleştirilmesi ve güçlendirilmesi, belediyeler arası ilişkiler
sisteminin düzeltilmesi yoluna gidildi.
2003 Anayasa değişikliğinin sinyalini veren en önemli gelişmelerden birisi de 2002–276
sayılı 27 Şubat 2002’de çıkan “démocratie de proximité” yasasıdır. Yasanın beş önceliği
vardı: Katılımcı demokrasinin enstrümanları, seçilmiş politikacıların statüsü, yeni yetkilerin
transferi (esas olarak bölgelere yapılan bu transferler, ekonomik müdahale alanları, mesleki
eğitim ve öğretim, çevre koruma ve kültür ile ilgiliydi), büyük çaplı projeler ve Paris, Marsilya
ve Lyon ile ilgili hükümler. Ancak yasanın özellikle vatandaşların yerel katılımının prensipleri
üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yasa, katılımcı demokrasinin enstrümanları olarak
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komşuluk konseyleri ve danışma komiteleri ile yerel kamu hizmetleri danışma komisyonlarının
güçlendirilmesine ilişkin hükümler getirmiştir.
Bütün bu çıkarılan yasalara rağmen, anayasa değişikliğine gidilmesinin en önemli
sebeplerinden birisi yasal reformun sınırlarının görülmesidir. Bu dönemde, hemen hemen bütün
siyasal aktörler ademi merkezileşmeden yana tavır alsada, bu durum zaman zaman yerel
yönetimlerin güvencelerini göz ardı eden ve özgür yönetim ilkesini zedeleyen yasalar
çıkartılmasına engel olamamıştır. Anayasadaki özgür yönetim ilkesinin yerel yönetimlerin
ihtiyaç duyduğu hukuki güvenceyi sağlamaktan uzak olduğu açıktı. Bu sebeple Anayasada bir
değişikliğe gidilmesi ademi merkezileşme reformunun devamı ve tamamlanabilmesi için şart
olmuştu.
Anayasa değişikliğini gerekli kılan önemli bir faktörde Korsika sorunuydu. Mevcut anayasa
çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve siyasi güç aktarılmasının mümkün olmaması
ve Korsika’ya ilişkin yasanın bazı hükümlerinin Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesi,
Korsika meselesine çözüm arayan siyasi iradeyi zor durumda bırakıyordu. Bu durumda
hedeflenen reformu gerçekleştirmek için önce anayasayı değiştirmek gerekiyordu.
Yukarıda anlatılan gelişmeler çerçevesinde, Anayasa değişikliği tasarısı, 11 Aralık 2002
tarihinde Millet Meclisi’nce kabul edilmiş; 17 Mart 2003 tarihinde Kongre’ye sunulmuş ve
278’e karşı 584 oyla kabul edilmiştir. Yasa 28 Mart 2003’te yayımlanmıştır. Bu yasayla Fransız
anayasasının on maddesi değiştirilmiştir (madde 1, 7, 13, 34, 37, 39, 60, 72, 73 ve 74).
2003 Anayasa reformunda göze çarpan ilk değişiklik devletin niteliklerini içeren 1.maddeye
eklenen “Devletin teşkilatı ademi merkeziyet esasına göredir” hükmüdür. Anayasanın
1.maddesinin yeni şekli şöyledir:
“Fransa, laik, demokratik, sosyal ve bölünmez bütünlüğe sahip bir Cumhuriyettir. Bütün yurttaşların
köken, ırk ya da din ayrımı gözetmeksizin yasa önünde eşitliği sağlar. Bütün inançlara saygılıdır.
Teşkilatı, ademi merkeziyet esasına göredir (Son organisation est décentralisée)”.

Anayasa için, ademi merkeziyet prensibi yeni olmakla birlikte Fransız yasal düzeni için
aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü, 1982’den beri ademi merkeziyet prensibi çeşitli yasal
hükümlerde vardı. Anayasal değişiklik ile Fransız yerel yönetimlerinin görünüşünde küçük bir
değişiklik oldu. Hatta bazı yorumcular anayasadaki bu değişikliği sadece sembolik olarak
görmektedir. Fakat bu değişikliğin iki önemli sebebi vardı. Sadece devlet onayıyla olmasına
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rağmen, yerel yönetimler karar alma süreçlerine artan oranda dâhil oluyor ve siyasal ve yönetsel
hayata katılıma davet ediliyordu. Ancak bu şekilde katılım, yerel yönetimlerce hoş
karşılanmıyordu. Anayasa değişikliği ile bu boşluğu kapatıyordu. İkinci sebep ise teknik bir
konuydu. Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerle, Anayasa aynı çizgiye çekilmiştir.
Anayasa Konseyi, yerel yönetimlerle ilgili teklif edilen -bazı anayasal olmayan- yasal
düzenlemelerin maddelerinin, Cumhuriyetin bölünmezlik ve eşitlik ilkelerine tecavüz ettiğini
deklare etmiştir. Dolayısıyla artık, Anayasanın, yeni gerçekleri ve yerel yönetimlerin
fonksiyonlarını göz önüne alarak değişmesinden başka seçenek kalmıyordu.
İkinci olarak, 1982 reformu ile bölgelere yerel yönetim statüsünün verilmesinin ardından
2003 Anayasa değişikliği ile “bölge yerel yönetimlerine” Anayasada yer verilerek Anayasal
statüye kavuşmuştur. Kuşkusuz bu bölge yerel yönetimleri için önemli bir güvencedir.
Yerel yönetimlerle ilgili olarak, değişiklik ile mali özerklik adına önemli hükümler
getirilmiştir. Bu hükümlerle, yerel yönetimlerin harcama yetkileri ve özgürlükleri anayasal
güvence altına alınmıştır. Yasanın belirlediği sınırlar içinde kalmak şartıyla yerel yönetimlerin
vergilerin matrah ve oranlarını belirleyebilecekleri anayasada yer almıştır. Devlet ile yerel
yönetimler arasında hiçbir yetki devri aynı oranda gelir kaynağı transferi yapılmadan
gerçekleştirilemeyecektir. Bu hükümle devletin yerel yönetimlere kaynak sağlamadan ek
yükümlülükler getirmesinin önü kesilmiştir. Bunların yanı sıra değişiklik “mali eşitlik” ilkesini
de anayasal güvence altına almıştır. (AY.m.72/2)
Anayasaya eklenen 72/1 maddesi ile de yerel demokrasi güçlendirilmek istenmiştir. Bu
maddeyle seçmenlere yerel yönetimlerin karar organlarının gündemine girmek üzere dilekçe
verme hakkı tanınmıştır. Böylece dilekçe hakkı ilk kez anayasada yer almıştır. Ayrıca yerel
yönetimlere, kararları için yerel referanduma başvurma yetkisi verilmiştir. Anayasa değişikliği
öncesi yerel referandum sadece belediyelerin yetkili olduğu bir uygulamaydı. Ve söz konusu
referandum sadece görüş alma niteliğindeydi. Oysa değişiklikle birlikte referandum sonuçları
artık kararsal nitelik taşımaktadır. Yerel referandum, yerel halkın doğrudan görüşlerini ifade
etmesi ve kararları doğrudan etkilemesi sebebiyle, yerel seviyede katılımcı demokrasi açısından
önemli bir gelişmedir.
Ayrıca özel statülü bir yerel yönetimin kurulması veya teşkilatında bir değişiklik yapılması
tasarlandığında, ilgili yerel yönetimlerin seçmenlerine danışılmasına yasa ile karar verilebilir.
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Bunun yanı sıra yerel yönetimler, yerel yönetimlerin sınır değişikliklerinde de, yasa ile
öngörülen şartlar çerçevesinde, yerel halkın oyuna başvurabilirler (AY m.72/1).
Bu değişikliklerin yanı sıra deneme yetkisi ile ilgili anayasanın 37/1. madde ile “yasaların
ve düzenleyici işlemlerin belli bir konuda ve belli bir süre için deneysel hükümler içerebileceği”
hükme bağlanmıştır.
Anayasa değişikliği son olarak, yerel yönetimlerin örgütlenmesini konu alan yasa
taslaklarının öncelikle Senato’ya sunulması hükmünü getirmiştir (AY m.39).
Anayasa değişikliği ile ikinci aşaması gerçekleştirilen ademi merkezileşme reformu üç
organik yasa* ve birçok yasa ile uygulamaya geçirilmektedir. Anayasa değişikliği ile yerel
demokrasi, deneme yetkisi ve yerel yönetimlerin mali özerkliği konularında birer organik yasa
çıkartılması öngörülmüştü. Organik yasaların Anayasa Konseyi tarafından denetiminin zorunlu
olması bu konuya verilen önemi göstermektedir.
İlk organik yasa 2003–704 sayılı ve 1 Ağustos 2003 tarihli yerel yönetimlere “deneme
yetkisi” (á l’ekspérimentation par les collectivités territoriales) tanıyan organik yasadır.
“Deneme yetkisi”, yerel yönetimlere belirli bir konuda belirli bir süre için, yetkilerini
düzenleyen yasaların ve düzenleyici işlemlerin hükümlerinin dışında hareket etme imkânını ve
yetkisini tanımaktadır. Ancak kamu hürriyetlerinin ve/veya Anayasada güvence altına alınmış
olan temel hürriyetlerin kullanılmasını etkileyen konular “deneme yetkisi” alanı dışında
tutulmuştur. İlgili yasanın getirdiği temel hükümlere bakacak olursak:
-

“Deneme yetkisi” hakkından yerel yönetimler ve sadece yerel yönetim gruplarından
oluşan kamu kurumları faydalanabilirler.

-

“Deneme yetkisi”ne ilişkin koşullar yetki yasasınca belirlenir. Yetki yasasında
“deneme yetkisi”nin konusu, süresi (5 yılı aşamaz), ve hangi hükümlere istisna
yapılacağı, bu yetkiden faydalanacak yerel yönetim birimlerinin hukuki durumları ve
nitelikleri belirtilir.

-

Yerel yönetim birimleri söz konusu yetkiden faydalanabilmek için yetki yasasındaki
koşulları yerine getirmenin yanı sıra devlet temsilcisine “Deneme yetkisi” kullanma
kararlarını bildirmiş olmaları gerekir. Ancak bundan sonra deneme yetkisini
kullanacak olan yerel yönetim birimlerinin listesi bir kararname ile duyurulur.
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-

“Deneme yetkisi”nin kullanımı sırasında yerel yönetim biriminin almış olduğu genel
ve soyut nitelik taşıyan tasarruflar devlet temsilcisine iletildikten sonra resmi gazetede
yayımlanır.

-

Yerel yönetimlerin genel yetki ve yükümlülükleri düzenleyen yasalarla düzenleyici
işlemlerin hükümlerine istisna oluşturan tasarruflar yargı denetiminin konusu
olabilirler. Bu tasarruflar için vali yürütmenin durdurulması isteminde bulunabilir.
Valinin istemde bulunduğu andan itibaren otomatik olarak bir ay boyunca yürütme
durdurulur.

-

“Deneme yetkisi” süresinin sona ermesine yakın bir zamanda bir değerlendirme raporu
hazırlanmalı ve yasa koyucuya sunulmalıdır. Bu rapor sonucunda yasa koyucu
“Deneme yetkisi”nin devam etmesine, bitmesine ya da bu süreç içinde yapılan
tasarrufların ülke çapına genişletilmesine karar verir.

-

Yasaların alanına giren konularda olduğu gibi hükümetin düzenleyici işlemleri alanına
giren konularda da “deneme yetkisi” süreci aynıdır. Tek fark “deneme yetkisine” yetki
veren makamın yasa koyucu yerine hükümet olmasıdır. Söz konusu yetkinin konusu,
koşulları ve süresi Fransız Devlet Şurasında hazırlanan bir kararnamede belirtilir.

“Deneme yetkisi” yöntemiyle, reformların gönüllü yerel yönetim birimlerinde daha küçük
bir ölçekte denenmesi ve alınan tasarrufların avantaj ve dezavantajlarının ülke çapına
genişletmeden önce belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu yöntem sayesinde kamu politikalarının
modernleştirilmesine çekimser bakanların endişelerinin daha kısa bir sürede ve daha kolay
dağıtılması mümkün olacaktır.
İkinci organik yasa ise 2003-705 sayı ve 1 Ağustos 2003 tarihli yerel referanduma ilişkin
yasadır. Bu organik yasa ile yerel seçmenlerin yerel konularda daha fazla ve daha etkin bir
şekilde söz sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Yerel referanduma ilişkin organik yasanın temel
hükümleri şu şekildedir:

- Yerel yönetimlerin karar meclisleri yetki alanlarına giren bir sorunun düzenlenmesi
amacını taşıyan her karar projesini yerel referanduma sunma hakkına sahiptirler
-

Yerel yönetimlerin yürütme organları yerel yönetimler adına kullandıkları yetkilerin
alanına giren her konuda projelerinin yerel referanduma sunulmasını karar meclislerine
önerebilirler.

-

Yerel referandumun organizasyonuna ilişkin kurallar ve yapılış tarihi yerel
yönetimlerin karar meclislerinin alacağı bir kararla belirlenir. Yerel yönetim biriminin
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yürütme organı söz konusu kararı en geç 8 gün içinde hükümet temsilcisine iletmekle
yükümlüdür.
-

Referandum tarihi kararın devlet temsilcisine iletilmesinden en az iki ay sonrasına
verilebilir. Eğer devlet temsilcisi kararın hukuka aykırılık taşıdığını düşünürse kararın
eline geçmesinden itibaren 10 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

-

Eğer devlet temsilcisi kararın hukuka aykırılık taşıdığını düşünürse kararın eline
geçmesinden itibaren 10 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

-

Eğer yürütmeyi durdurma istemi olursa, mahkeme davayı en geç bir ay içinde
sonuçlandırır. Ancak eğer referanduma sunulan karar projesi ferdi hürriyetlerin ya da
kamu hürriyetlerinin kullanılmasına halel getiriyorsa mahkeme yürütmeyi durdurma
kararını 48 saat içinde sonuçlandırır.

-

Yerel referandumdan kaynaklanan masraflar, harcamalar, referanduma karar veren
yerel yönetim birimi için zorunlu harcamalardır.

- Bazı koşullarda yerel yönetimlerin referanduma gitmeleri engellenmiştir. Bunlar: Yerel
yönetimlerin karar meclislerinin kısmen ya da tamamen yenilenmesi söz konusu
olduğunda, seçim tarihinden geriye doğru altı ay boyunca referandum yapılamaz.
Kampanya dönemlerinde de (genel yerel seçim kampanyaları; senatörlerin
yenilenmelerine ilişkin seçim kampanyaları; Avrupa Parlamentosu üyelerinin
seçimlerine

ilişkin

kampanyalar;

Cumhurbaşkanı

seçim

kampanyaları;

Cumhurbaşkanınca karar verilen referanduma ilişkin kampanyalar bu gruba
girmektedir.) yerel referanduma gidilemez.

- Yerel yönetimlerce alınan yerel referandum kararı Fransız Devlet Şurasının
kararnamesinde belirttiği koşullarda yerel halka duyurulur.
Yerel yönetimlerin mali özerkliğine ilişkin, ademi merkezileşme reformunun üçüncü ve
son organik yasası, 2004–758 ve 29 Temmuz 2004 tarihli yasadır. Bu organik yasa Anayasanın
72–2 maddesiyle getirilen “Vergi gelirleri ve diğer öz kaynaklar, her yerel yönetim kategorisi
için, gelirlerinin tamamı içinde önemli bir bölüm teşkil eder” hükmünün uygulamaya
geçirilmesi için çıkarılmıştır. Yasanın temel hükümlerine bakacak olursak:
-

Yerel

yönetim

kategorileri

anayasa

değişikliğine

uygun

olarak

yeniden

tanımlanmaktadır. Buna göre belediyeler, il yerel yönetimleri, bölgeler ve denizaşırı
yerel yönetimler yerel yönetim birimlerini oluşturmaktadır.
-

Bağış, miras, mali ürünler, şehircilik iştirakleri, sunulan hizmetlerin ödentileri, mülk
ve gayri mülklerden elde edilen ürün ve gelirler yerel yönetimlerin kendi öz
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kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Yasa belediyelerin kendi öz kaynakları tanımına
“belediyeler arası işbirliği kamu kuruluşları”nın elde ettikleri gelirleri de eklemektedir.
-

Organik yasanın hükümlerine göre her yerel yönetim biriminin kendi öz kaynaklarının
toplam gelirine oranı “mali özerkliğin oranını” (ratio d’autonomie) oluşturur. Mali
özerkliğin oranı hesaplanırken alınan krediler, deneme yetkisi uygulamaları için
yapılan transferler ile yerel yönetimler arası delegasyon yolu ile yapılan finansal
transferler gelirlerin dışında tutulur.

-

Yasa, mali özerklik oranını minimal bir değer olarak belirlemektedir. Her bir yerel
yönetim kategorisi için bu değer farklıdır. Yasa, yerel yönetimlerin kendi öz
kaynaklarının bu oranın altına düştüğü durumlarda bir sonraki bütçe yasasında gerekli
önlemlerin alınması kuralını getirmektedir.

-

Her yıl hükümet, her bir yerel yönetim kategorisi için mali özerklik oranlarını
gösterildiği bir raporu parlamentoya sunmakla yükümlüdür. İçişleri bakanlığı mahalli
idareler genel müdürlüğü 2003 yılı için öz kaynakların oranını belediyeler için %56, il
yerel yönetimleri için %57, bölge yerel yönetimleri içinde %36 olarak tahmin
etmektedir.

Yerel yönetimlerin mali özerkliğine ilişkin organik yasa, anayasada yer alan mali özerkliğe
ilişkin hükümlerin kâğıt üzerinde kalmamasını ve anayasa değişikliğinin günlü hayatta
başarıyla uygulanmasını hedeflemekte, bu nedenle ilgili tüm yasalarda gerekli değişiklikleri
yapmaktadır.
Fransa’da Anayasa değişikliğinin ardından çıkan bu organik yasalar dışında,

yerel

yönetimler için çok önemli hükümler getiren “Yerel Yönetimlerin Özgürlüklerine ve
Sorumluluklarına İlişkin Yasa” da 13 Ağustos 2003 yılında parlamentoda kabul edilmiştir.
Yasa 1 Ocak 2005’te yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ademi merkezileşme çerçevesinde yapılan
en kapsamlı düzenlemedir.
Bu yasanın en temel özelliği yerel yönetimler lehine önemli yetki ve mal transferleri
öngörmesidir. Bahsi geçen mal ve yetki transferleri kesin ya da seçimlik nitelikte olabilecekleri
gibi deneme yetkisi müddetince geçerli olabilirler. 2004- 809 sayılı bu yasa il yerel
yönetimlerine ulusal yollara, şehir dışı karayolu taşımacılığına ve okul taşımacılığına ilişkin
yetkileri ve tabii sorumlulukları devretmektedir. Bunların yanı sıra sağlık ve sosyal işler ile
gençliğin adli korunması konularında önemli yetkilerin devrini öngörmektedir.
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Yasa, bölgelere de önemli yetki aktarımlarında bulunmuştur. Bölgeyi ilgilendiren
ekonomik işlerin ve profesyonel eğitimin koordinasyonu konusunda bölgeler tam yetkili ve
sorumlu kılındılar. Sağlık ve kültürle ilgili bazı görevlerde de tüm sorumluluk bölgelere verildi.
Yasanın hükümlerinden biriside Avrupa Birliği Hukukunun gereklerini yerine
getirebilmek için yerel yönetimlere yardım rejiminin değiştirilmesini içermektedir. Yasa, yerel
yönetimlere yapılan yardımlar için dolaylı ve doğrudan yardım ayrımı kaldırmıştır.
Yasada, yerel halkoylaması koşullarında da önemli değişiklikler bulunmaktadır. Daha önce
sadece belediyelere tanınan danışma amaçlı yerel halkoylamasına başvurma hakkı bütün yerel
yönetimlere tanınmaktadır. Ayrıca, yerel seçmenin görüşünü almak amacıyla yapılan
halkoylamasının konusu, yerel yönetimlerin karar meclislerinin tüm yetki alanını kapsayacak
şekilde genişletilmektedir.
Yasada belediyeler arası işbirliğinin hukuksal çerçevesi yeniden düzenlenmektedir. Son
olarak yerel yönetimlerin valiye sundukları tasarrufların sayısında azaltılmaya gidilmektedir.

4.4. Fransa’da Bugünkü Yerel Yönetim Yapısı
Fransa anayasasının yerel yönetimlere ilişkin genel hükümleri içeren 72.maddesinin yeni
hali şu şekildedir:
“Devletin yerel yönetimleri belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü yerel yönetimler ve
74.madde hükümlerine tabi deniz aşırı yerel yönetimlerdir. Diğer yerel yönetimler, gerekirse
işbu fıkrada zikredilen bir veya birden çok yerel yönetim biriminin yerine geçmek üzere yasa
ile kurulur.
Yerel

yönetimler

kendi

düzeylerinde

en

iyi

şekilde

yerine

getirilebilecek

sorumlulukların/işlerin tamamı için kararlar almaya yetkilidir.
Yerel yönetimler kendilerini seçilmiş meclisler aracılığıyla ve yasa ile öngörülen şartlarda
özgürce yönetirler ve yetkilerini kullanmak için düzenleyici işlem yapma gücüne sahiptirler.
Yerel yönetimler veya birlikleri, organik yasa ile öngörülen şekilde ve bir kamu
özgürlüğünün ya da anayasa tarafından güvence altına alınmış bir hakkın kullanılmasının temel
şartları söz konusu olmadığı sürece; yasa veya düzenleyici işlem tarafından öngörülmüş olmak
şartı ile, deneysel olarak ve belli bir konu ve süre için, kendi yetkilerinin kullanılmasını
düzenleyen yasaların veya düzenleyici işlemlerin dışına çıkabilirler.
81

Hiçbir yerel yönetim bir diğeri üzerinde vesayet icra edemez. Bununla birlikte, bir yetkinin
kullanılması birden fazla yerel yönetimin birlikte hareket etmesini gerektiriyorsa, yasa bu yerel
yönetimlerden veya yerel yönetim birliklerinden birinin ortak eylemin şeklini belirlemesine
imkân tanıyabilir.
Yerel yönetimlerde, aynı zamanda hükümet üyelerini de temsil eden, devlet temsilcisi
ulusal çıkarların, idari denetimin ve yasalara saygının sağlanmasından sorumludur. ”
Anayasada belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü yerel yönetimler ve deniz aşırı yerel
yönetimler olarak düzenlenen yerel yönetimlerden biz burada sadece belediyeler, bölgeler ve il
yerel yönetimleri üzerinde duracağız.
Tablo.1.
Fransa’da Yerel Yönetim Sayıları
BELEDİYE (Commune)

36680

İL (Departements)

100

BÖLGELER

26

TOPLAM

36806

Kaynak:
28.07.2011

(çevrimiçi)

www.

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr,
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4.4.1.Komün/Belediye (Commune)
Fransız yerel yönetim sisteminde, en küçük yerel yönetim birimi, komündür. Fransa’da
36.778 komün bulunmaktadır. Pek çok denemeye rağmen, tarihsel ve geleneksel köklerinin de
etkisiyle, bu sayı düşürülememiştir. 1789 devriminden önce de varolan komünler, halen halk
ve bürokratlar arasındaki en doğrudan iletişim mekanizmasıdır.
Komünün yönetsel yapısı, karar organı olan belediye meclisinden ve yürütme organı olan
başkandan oluşur. Komün (Belediye) Meclisi (le conseil municipal), altı yıllığına seçilir.
Belediye meclisi, genel yetkiye sahiptir. Belde işlerinin yönetimi hakkında genel karar
organıdır. Bütçe hakkında karar verir, yıllık kesin hesapları oylar, yerel hizmetlerin
kurulmasına karar verir, belediye mallarını yönetir ve belediyenin yaptığı sözleşmeler hakkında
karar verir.
Belediye başkanı ve yardımcıları Belediye Meclisi tarafından seçilir. Başkan, Meclisin
kararlarını hazırlar ve alınan kararları yürütür, belediyenin malvarlığını yönetir, belde adına
sözleşme yapar ve icraatı konusunda Meclise hesap verir. Kamu düzenini sağlamak amacıyla
belediye kolluk yetkileriyle donatılmıştır. Başkanın kolluk yetkileri, kamu düzeni, kamu dirliği,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı unsurlarını kapsamaktadır. Daha somut olarak, bu yetkiler,
trafik düzeni, genel düzen sağlanması, kamu esenliği, cenazelerin taşınması, pazarın
düzenlenmesi, ilkyardım faaliyetleri ve felaketlerle mücadele konularında ortaya çıkmaktadır.
Belediyenin kendi alanına ilişkin “genel yetkisi” bulunmaktadır. Bunun dışında, yollar,
hijyen, çevre koruması, cenaze hizmetleri gibi bazı yetki konuları yasalarda sayılarak
belirtilmiştir. Ademi merkezileşmeye ilişkin yasalar, ilkokullar, hijyen ve sağlık ile kentleşme
(imar planları) konularındaki merkezi yönetim (devlet) yetkileri komünlere aktarılmıştır.
Komünler, ademi merkezileşmenin temel araçları olmuşlardır. Bütçeleri (1998’de 435 milyar
Frank) tüm yerel yönetimler bütçelerinin üçte ikisini; sahip oldukları kamu görevlileri (1 159
000 görevli), yerel yönetimlerin toplam personelinin % 90’ını oluşturmaktadır.
Tablo.2.
Fransa’da Nüfuslarına Göre Belediye Sayıları
Belediye nüfusu

Belediye sayısı

Toplamda yüzde

1,000 ve altı

27794

% 76.0
83

1,000- 5,000

6922

% 18.9

5,000- 10,000

975

% 2.7

10,000- 30,000

633

% 1.7

30,000- 100,000

205

% 0.6

100,000- 300,000

31

% 0.1

300,000 ve üzeri

5

% 0.01

TOPLAM

35565

% 100

Kaynak: Olivier Borraz and Patrick Le Galés, “France: the intermunicipal revolution”, Ed. Bas
Denters and Lawrence E. Rose, Comparing Local Governance, Hampshire, Palgrave
Macmillan, 2005, s.13

4.4.2.İl Yerel Yönetimi (Département)
İl yerel yönetimi, Genel Meclis (conseil général) tarafından yönetilir. Bu meclisin üyeleri,
iki turlu çoğunluk sistemiyle altı yıl için seçilirler. Her kanton (bin ila yirmi bin arası değişen
sayıda seçmenden oluşan seçim çevresi), bir il genel meclisi üyesi (conseiller général) seçer.
Meclisin yarısı her üç senede bir yenilenir.
İl Genel Meclisi, başkanını, dört ila on başkan yardımcısından ve diğer üyelerden oluşan
Daimi Encümenini [Daimi Komisyon](commission permanente) seçer. Komisyon aslında il
genel meclisi başkanının eylemlerini izlemekle görevli olmakla birlikte daha çok bir yürütme
organı gibi çalışır.
Meclis, ilin işleri hakkında genel yetkilidir. Temel kararları alır ve yürütme organının
faaliyetleri için genel çerçeveyi çizer. Özellikle, il kamu hizmetlerinin kurulması ve
geliştirilmesi, il mallarının yönetimi ve bütçe konusunda kararlar alır. Daimi Encümene, bütçe
ve kesin hesap konularında dışında, Meclis tarafından yetki devredilebilir.
İl Genel Meclisi Başkanı, 1982 yılında, ilin yürütme organı olarak valinin yerini almıştır.
Genel meclisin kararlarını hazırlar, toplantılarına başkanlık eder ve alınan kararları yürütür. İl
yönetiminin ita amiridir. Özellikle, valinin ve belediye başkanının yetkileri dışında kalan trafik
düzeni konusunda, kolluk yetkileri vardır. Genel meclis başkanı, yetkilerinin bir kısmını,
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başkan yardımcılarından birine veya bunların mazereti halinde genel meclis üyelerinden birine
devredebilir.
Ademi merkezileşme ile birlikte, il yerel yönetimlerine, önemli miktarda maddi kaynak
aktarılmış ve il yönetimleri, kendilerine aktarılan görevleri yerine getirebilmeleri için önemli
yetkilerle donatılmıştır. İl hizmetlerinin başında (genellikle valilik personelinden gelen) birer
yönetici bulunmaktadır. Hizmetler genellikle üç birime ayrılmıştır: idari ve mali işler birimi,
teknik işler (araç gereç, tarım ve orman, vb.) birimi ve sosyal işler birimi.
İl yerel yönetiminin yetkileri, ademi merkezileşmeye ilişkin yasa ile önemli ölçüde
artırılmıştır. Bu yetkilerin ilgili olduğu alanlar şunlardır: Sağlık hizmetleri (ana ve çocuk
sağlığı, toplumsal afetlerle mücadele) ve (özellikle çocuğa, aileye, yaşlılara yönelik) sosyal
yardımlar, Ortaokullar ve öğrenci taşımacılığı, Kırsal hizmetler için araç gereçler, Konut,
Yolların bakımı.

4.4.3.Bölge Yerel Yönetimi
1982 reformu ile yerel yönetim niteliği kazanan bölgelerin ilk seçimleri 1986 yılında
yapıldı. Bölge yerel yönetiminin organları bölge meclisi ve bölge meclis başkanıdır.
Bölge meclisleri, bölge yerel yönetiminin genel karar organıdır. Bölge işleri hakkında karar
alır. Bölge meclis başkanını seçer. Meclis, bütçe ve idari hesapların onaylanması dışındaki
yetkilerinin bir kısmını Daimi Encümene devredebilir.
Bölge meclis başkanı, bölge yerel yönetiminin siyasal sorumlusudur. Bölge işlerini takip
etmekle ve kararları icra etmekle görevlidir. Bölge yönetiminin harcamalarını yapar,
bölgesindeki hizmet birimlerinin başıdır.
Bölge düzeyinde, Bölge Meclisi dışında, iktisadi-toplumsal güçlerin temsilini ve
uzlaştırılmasını amaçlayan, Ekonomik ve Sosyal Komite adını taşıyan bir başka meclis daha
bulunmaktadır. Bütçe yönelimlerinin belirlenmesi, planının uygulanması için gerçekleştirilen
sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması ile bölgelere devredilen hizmetlere ilişkin
programların ve faaliyet şemalarının hazırlanması konularında bu meclise danışılması
gerekmektedir. Ekonomik ve Sosyal Komite’nin üyeleri, işletmelerin, ücretli çalışmayan
mesleklerin ve sendikaların temsilcileri ile bölgenin önde gelen kişileri arasından valinin
kararıyla görevlendirilirler.
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Bölge yönetiminin yetkileri esas olarak bölgenin iktisadi, toplumsal ve kültürel kalkınması
ile ilgili konulurla belirlenmektedir:
-

Bölge hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu donanımın, merkezi idare (devlet) veya
yerel yönetimlerle birlikte finansmanı.

-

Bölgesel gelişme ve iş yaratmak amacıyla yapılan yatırımlar için Devlet
hesabına, tahsisat verme.

-

Bölgesel kalkınma hedefli şirketlere katılma ve karma girişimler oluşturma.

1982 tarihli imar yasası bölge yönetimlerini ulusal planın yapım ve uygulama süreçlerine
katılmak ve bölge planı hazırlayıp onaylamakla görevlendiriyordu. Ne var ki, XI. plandan
(1993–1998) itibaren ulusal planlamadan resmen vazgeçilmesi ile birlikte bölge yönetimleri
ekonomik planlamadan sorumlu tek otorite haline geldiler.

86

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Fransa’nın genel siyasal ve yönetsel durumunu öğrendik. Özellikle 1982
ve 2003 de gerçekleşen reformlar nedenleri ve sonuçlarıyla ayrıntılı olarak öğrenildi. Ayrıca
Fransa’da bugünkü yerel yönetim yapısının ne olduğu öğrenildi.

88

Bölüm Soruları
1)
Fransa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) 1870’li yıllardan başlanarak Fransa’da demokratik düşünceler temel bulmuş,
bunların yerel yönetimlere yansıması 1871 ve 1884 de il ve belediye yerel yönetim
birimlerini özerk ilkeler çerçevesinde düzenleyen yasaların yürürlüğe konması
biçiminde olmuştur.
b) Fransa’da 1946–1981 arası dönemde yerel yönetimlerin özerkliklerinde azalma
gözlenmiştir.
c) 1946–1981 arası dönemde yerel yönetimlerin merkeze bağlılığı artmıştır.
d) 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda Fransa’da da yönetimin yeniden düzenleme
çabalarına tanık olunmuş, yönetim sistemi çevresel değişimlere yanıt verebilecek
bir yapı ve işleyişe kavuşturulmak istenmiştir.
e) 2. Dünya savaşı sonrası yerel yönetimler için öngörülen asıl amaç onların
özerkliğini güçlendirmek, demokratik değerleri yerleştirmektir.
2)
Fransa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Fransa’da 1982’de “Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri
Hakkında Yasa” çıkarılmıştır.

b) “Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa”, bütün
Fransız yönetim yapısının “yeni ademi merkezileşmesinin” başlangıç noktası
olarak görülebilir.

c) “Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve Özgürlükleri Hakkında Yasa”nın
çıkmasında çeşitli sosyal ve ekonomik gelişmeler de etkili olmuştu.

d) Fransa’da 1982 reformunun en önemli yeniliklerden biri olan bölgelere yerel
yönetim statüsü verilmesinin de arka planında özellikle 1. Dünya savaşı sonrası
yaşanan gelişmeler yatar.

e) 2. Dünya savaşı sonrası, bölgecilik, devletin siyasal örgütlenmesinden çok,
öncelikli olarak, kültürel ve ekonomik meselelerle ilgili olarak gelişmiştir.
1950’lerde ulusal planın bölgeselleştirilmesi söz konusuydu ve 1970’lerde de bazı
idari işlevler ve ekonomik gelişime ilişkin sorumlulukların yüklenildiği bölgeler
kurulmuştu.
3) Fransa’da 1982 yerel yönetim reformuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
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a) 1982 reformu ile Fransa’da yerel yönetimlerle ilgili olarak çok önemli değişiklikler
meydana gelmiştir.
b) 1982 reformunun en önemli özelliği bölgenin yerel yönetim birimi olarak
düzenlenmesidir.
c) 1982 reformu ile valilik kurumu kaldırılmıştır.
d) 1982 reformu ile yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet kaldırılmıştır.
e) 1982 reformu ile her yerel yönetim kademesinin kendi icra organına sahip olmuştur.
4) Fransa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 1982 reformuyla birlikte bölgeler tüm yetki ve organlarıyla bir yerel yönetim statüsüne
kavuşmuştur.
b) 2012’den itibaren Bölgenin organları doğrudan seçimle işbaşına gelmeye başlamıştır.
c) Reformla bölgelerin genel görevi, “bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel
açıdan gelişimini sağlamak” olarak belirlenmiştir.
d) Reformla bölgeye özellikle ulusal planın hazırlanıp uygulanması aşamasında önemli
yetkiler tanınmıştır.
e) Reformla bölgeye konut yapımı, yatırımların koordinasyonu, turizm vb. konularda da
görevler verilmiştir.
5) Fransa’da 2003 Anayasa değişikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 2003 Anayasa reformunda ilk değişiklik devletin niteliklerini içeren 1.maddeye eklenen
“Devletin teşkilatı ademi merkeziyet esasına göredir” hükmüdür.
b) 2003 Anayasa değişikliği ile “bölge yerel yönetimlerine” Anayasada yer verilerek
Anayasal statüye kavuşmuştur.
c) Yerel yönetimlerle ilgili olarak, değişiklik ile mali özerklik adına önemli hükümler
getirilmiştir. Bu hükümlerle, yerel yönetimlerin harcama yetkileri ve özgürlükleri
anayasal güvence altına alınmıştır.
d) Anayasaya eklenen 72/1 maddesi ile de yerel demokrasi güçlendirilmek istenmiştir. Bu
maddeyle seçmenlere yerel yönetimlerin karar organlarının gündemine girmek üzere
dilekçe verme hakkı tanınmıştır.
e) Yerel yönetimlerin, kararları için yerel referanduma başvurma yetkisi kaldırılmıştır.
6) Fransa’da bölgesel yönetimlerin gelişimi ne şekilde olmuştur?
7) Korsika sorununun 2003 Anayasa değişikliği ile bir ilgisi var mıdır?
8) Fransa’da yerel yönetim birimlerini sayınız.
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9) Fransa’da belediyelerin organlarını sayınız.
10) Fransa’da İl Yerel Yönetimi hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)b, 5)e
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5. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 1980 sonrası tüm dünyada kamu yönetiminde yaşanan değişimin kurumsal

dinamiklerini oluşturan Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yerel yönetimlere etkileri
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankasına üyemi dir?

2.

BM aldığı kararlarla yerel yönetimleri etkileyebilir mi?

3.

OECD yerel yönetimleri nasıl etkileyebilir?

4.

Ülkeler uluslar arası kuruluşlara üye olmak zorunda mıdr?

5.

Kürelleşmenin en önemli aktörleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletlerin nasıl
kurulduğu ve
faaaliyetleriyle yerel
yönetimleri nasıl etkilediği
öğrenilecektir.

Dünya Bankası

Dünya Bankasının nasıl
kurulduğu ve
faaaliyetleriyle yerel
yönetimleri nasıl etkilediği
öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

IMF

IMF’nin ne olduğu ve
faaaliyetleriyle yerel
yönetimleri nasıl etkilediği
öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

OECD

OECD’nin nasıl kurulduğu
ve faaaliyetleriyle yerel
yönetimleri nasıl etkilediği
öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Dünya Bankası



Uluslararası Para Fonu



OECD



Birleşmiş Milletler
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Giriş
1980 sonrası tüm dünyada kamu yönetiminde yaşanan değişimin kurumsal
dinamiklerini Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslar Arası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) oluşturur. Aynı zamanda bu kuruluşlar küreselleşmenin
ana aktörlerindendir. Bu kuruluşlar stand-by anlaşmaları, yapısal krediler, uyum programları
gibi araçlarla ülke yönetim yapılarında etkili olmaktadırlar.
Bu küresel örgütlenmelerin çalışmaları incelendiğinde bazı kavramların ön plana çıktığı
görülür: Yönetişim(governance), desentralizasyon (yerelleşme/ademi merkezileşme), yerellik
(Subsidiarity), deregülasyon ve özelleştirme gibi.
1980’lerde neo-klasik iktisadın kamu sektörünün verimsizliği ve etkinsizliğine yaptığı
vurgu, siyasal çevrelerde büyük yankı uyandırmıştı. Dönem piyasa ilkelerinin tutkuyla
savunulduğu bir dönemdi; büyük ve hantal devletlerin etkili yönetilemediğine inanılıyordu.
Devletin taşıyamadığı ve kendisini hantallaştıran yüklerinden arındırılması, yani devletin
küçültülmesi, işlev ve sorumluluklarında kesintiye gidilmesi önemli bir tasarruf aracı olarak
görülüyordu. Böylelikle, özel sektörün büyümesini ve güçlenmesini teşvik eden politikalar ve
programlar devreye sokulduğu gibi, özel sektör işletmeciliğindeki eğilim ve yenilikler, “Yeni
Kamu İşletimi”(New Public Management) yaklaşımının terimleriyle kamu yönetimine
taşınmıştır. Böylece kamu ve özel sektör arasındaki ayırımlar da belirsizleşmeye başlamıştır.
Üçüncü dünya ülkelerinin bu modellerle tanıştırılması, esas olarak Dünya bankası ve IMF
aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Özellikle Ademi merkeziyetçi (desantralize) devlet yapılanması, yirmi yıldan bu yana
ama daha yoğun biçimde son on yıldır, dünya genelinde Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve
OECD gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Avrupa birliği tarafından da doğrudan
desteklenen bir yeniden yapılanma politikasıdır. Bu politika, bir yandan katılım olanaklarının
arttırılmasını sağlayacağı, bir yandan devletin şeffaf ve hesap veren bir yapıya bürünmesini
sağlayıcı gerekçeleri ile vazgeçilmez sayılmaktadır. Uluslararası örgütler, 1945 sonrasında
gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez sandıkları “kalkınma idaresi”, kavramının yerine,
hemen aynı gerekçeleri ileri sürerek, 1980’lı yıllardan bu yana “desantralizasyon” kavramını
koymuş durumdalar. Bu uluslar arası örgütler yaptıkları çalışmalarla günümüzde ülkelerin
yönetim yapıları üzerinde doğrudan etki etme gücüne sahiptirler. Bunun yanı sıra, bu ulus üstü
kuruluşlarla, devletlerin karar alma, uygulama ve denetleme gücü aşındırılmıştır.
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Bu kurumlara tek tek bakacak olursak:

5.1. Birleşmiş Milletler (Un/Bm)
Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) dünya barışını ve güvenliğini korumak ve uluslar
arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler
antlaşma'sında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden devletler tarafından 1945
yılında kurulmuş uluslararası örgüttür.
Birleşmiş Milletlere göre 21. yüzyılın yerelleşmesi (desantralizasyon), yalnızca devletin
içinde üstten alta, merkezden yerele yetki devri anlamı taşımaz. Yeni yüzyılda yerelleşmeye
yüklenen anlam (1) kamu yetkisinin devletten çeşitli örgütlere ve piyasaya (özelleştirme) devri
ve (2) siyasal-yönetsel karar mekanizmasının özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle paylaşımı
olmak üzere iki temel özellik taşımaktadır.
(1) Birleşmiş Milletler dokümanlarında yerelleştirmenin dört türünden söz edilmektedir.
Bunlardan biri, taşra kademesinin ‘yetki genişliği’ ilkesi çerçevesinde çalışmasıdır; BM, bunun
azgelişmiş ülkelerde en yaygın ademi merkezileşme tipi olduğunu saptamaktadır. İkincisi
yetkilerin yerel yönetimlere devridir; merkezi yönetim –ve taşra birimleri- kendi yönetimi
dışında kalacak bu birimlere belli yetkileri tümüyle devretmektedir. Merkezin kullanmaktan
vazgeçtiği bu yetki alanında yerel yönetimler özerk ve bağımsız, merkezi denetimden bağışık;
yetkili oldukları coğrafi sınırlar açıkça belirlenmiş ve bu alandaki yetkileri tartışmasız;
tüzelkişiliğe sahip ve hizmetlerini görecek kaynaklar üzerinde egemen; gerektiği ve istediği
gibi örgütlenebilme olanaklarına sahip yapılardır. Üçüncü ademi merkezileşme tipi, kentsel
yada bölgesel kalkınma birlikleri yada KİT’ler gibi yarı-özerk yerel birimlerin devrede olduğu
yapıdır. Bunlar, ya kendilerine yasa ile devredilmiş yetkilerle ya da sözleşmeyle çalışmaktadır.
Bu yarı-özerk kurumlar devletin yalnızca hukuksallık denetimi altına alınmıştır. Son olarak
dördüncüsü, hem merkezi hem yerel birimlerdeki yetkilerin, resmi yönetim yapısının dışında,
özel şirketler ile paylaşması, yani özelleştirme olarak bilinen süreçtir.
Görüldüğü üzere Birleşmiş Milletlerin bakış açısıyla yerelleştirme kamu iktidarının
devletin

merkezi

ya

da

yerel

yönetimlerinden

devlet-dışına

kaydırılması

olarak

tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, geleneksel yerelleştirme anlayışından farklı olarak
özelleştirme politikasını da içermektedir.
BM anlayışında yerelleştirme, yalnızca devletten devlet dışına bir yetki hareketi de
değildir. Yaklaşım, devletim merkezi ya da yerel birimlerinde kalacak yetkilerin kullanımını ve
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yapılanışını

da

değiştirmeyi

öngörmektedir.

Bu

değişiklik,

‘yönetişim’

olarak

adlandırılmaktadır. BM ademi merkeziyetçi devlet yapılanmasını şöyle tanımlamaktadır:
“Ademi merkezileşme ya da ademi merkezi yönetişim merkezi, bölgesel ve yerel kademelerde
subsidiarite ilkesine uygun olarak yetkili kurumlar arasında ortak sorumluluklar sisteminin
yapılandırılması ya da yeniden örgütlenmesidir. ” Burada geleneksel bakıştan farklı yön,
yönetim yerine yönetişim teriminin kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ademi
merkezileşme terimi, geleneksel anlamda, devletin içinde yetki ve gücün merkezden alt
yönetim kademelerine aktarılması demektir. Oysa şimdi, âdemi merkeziyetçi yönetim değil
yönetişim yapısının oluşturulması hedeflenilmektedir. Yönetişim bütün bir toplumun devlet
tarafından yönetilmesi modelini terk etmeyi öngören, bunun yerine devlet, özel sektör ve sivil
toplum kurumlarının yer aldığı bir ortaklığa dayalı iktidar yapısı kurmayı amaçlayan bakış
açısıdır. Bu nedenle, BM açısından hedeflenen âdemi merkeziyetçi yapı, devletim merkezi ve
yerel kademeleri arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması ile sınırlı değildir. Amaç, her
yönetsel düzeyde mevcut karar mekanizmasının niteliğini değiştirmek ve kamu, özel sektör ve
sivil toplum kurumları arasında eşit olarak paylaşılacak yeni bir iktidar yapısı kurmaktır. BM
ye göre böyle bir yapı ekonomik, toplumsal ve siyasal kararlara katılım olanaklarını artıracak;
devletin sorumluluğunu, şeffaflığını ve performansa dönük hesapverir yapıya kavuşturulmasını
kolaylaştıracaktır.
Özellikle yönetişim yaklaşımının gelişiminde BM’nin önemli bir yeri bulunmaktadır.
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)’ye göre, yönetişim, ademi
merkezileşmenin sınırlarını genişleterek iktidarın daha fazla alana dağıtılmasına olanak
sağlamaktadır. Yönetişim sayesinde, ademi merkezileşme eğilimi, sadece merkezi hükümeti ve
yerel yönetimleri değil aynı zamanda her düzeydeki sivil toplum örgütleri ve özel sektör
içindeki aktörleri de kapsayabilmektedir. Yönetişimin her üç alanda – devlet, özel sektör, sivil
toplum- kapasitesini inşa etmesi, sürdürülebilir insani gelişme için de önemlidir. Burada
hükümetin rolü, “kolaylaştırıcı” bir figüran tarzın bürünmektedir. Bu bağlamda, sivil toplum ve
özel sektör, iktidarın ademi merkezileşme yoluyla yerel yönetimlere devrinde çok kritik bir
öneme sahiptir.
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5.2.Dünya Bankası (Wb)
Dünya Bankası 2. Dünya Savaşının ardından 1945 yılında Uluslar arası Yeniden
Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) olarak kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletlerin
özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliğini kazanmıştır. Günümüzde dünya devletlerinin
187’si banka üyesidir. Bunlardan 11’i banka sermayesinin %55’ine sahiptir.
Dünya Bankası olarak adlandırılmasına rağmen Dünya Bankası klasik anlamda bir
banka değildir. Genelde, sanılanın aksine bir borç para kaynağı da değildir. Kamu reformları,
yolsuzlukla mücadele, kalkınma politikalarına teknik destek ve danışmanlık alanlarında etkin
olan bir uluslararası ihtisas ajansıdır. Banka, ülkelerin AB sürecinde de etkilidir. Örneğin
Romanya’nın AB’ye uyum sürecinde Dünya Bankası önemli roller oynamıştır.
Dünya Bankası hemen tüm sektörlerde kredi kullandırmaktadır. Son yirmi yıldan bu
yana açılan krediler içinde yerel altyapı kredileri giderek hızlanan biçimde önem kazanmıştır.
Banka, özellikle 1980’li yılların başından itibaren, önceleri yapısal uyarlama kredileri
(Structural Adjusment Loans), daha sonraları Sektörel uyarlama kredileri (Sectoral Adjusment
Loans) ve Küçük Proje Kredileri (Small Project Credits) adı altında bir dizi kredi programıyla
birçok Latin Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Doğu Asya ülkesinde ekonomileri ve
kamu yönetimlerini entegre edip, küreselleştirmeye yönelik çaba içerisine girmiştir. Bu krediler
anılan ülke ekonomilerini liberalleştirmekle kalmamış aynı zamanda ekonomi ve kamu
yönetimlerini uluslar arası düzeyde birbirine yaklaştırıp, önemli ölçüde bir örnekleştirmiştir.
Bu hedefine de yüksek oranda ulaşmıştır.
Dünya bankasının 1980 sonrası yerel yönetimlerin etkin bir savunucusu olmasının en
önemli nedenlerinden birisi, bankanın kentlerin ekonominin motoru olduğu sonucuna varmış
olmasıdır. Bundan dolayıdır ki Dünya bankası, belediyeleri küresel para piyasalarına doğrudan
ulaşabilecekleri bir özerkliğe kavuşturmak istemektedir. Kurulacak bu bağın sağlamlaştırılması
için ise belediye sisteminde reform talep etmekte, bu çerçevede, kredilerin geri dönmesini
güvence altına alan bir bütçe sistemi; cari harcamaları sınırlandırmaya yarayacak yerel-esnek
sözleşmeli bir personel rejimi; yerel gelir kaynakları; harcama serbestliği esaslarına dayanan
bir yerel özerklik öngörmektedir. Bu sayede, yerel yönetimler ile kredi üzerinden küresel mali
piyasalar ve bunlar üzerinden de ulusötesi yatırımcı- işletmeci sermaye arasında bir bağ
çekmektedir. Böylece küresel ile yerel birbirine bağlanmakta, yerel hizmetlerin özelleştirilmesi
ile küresel liberalizasyonu aynı anda sağlamaktadır.
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Dünya bankasının yönetişim kavramının ortaya çıkması ve yaygınlaşması konusunda
da diğer kuruluşlara göre ayrı bir yeri vardır. Yönetişim kavramının bugünkü anlamıyla en etkili
ilk kullanımı Dünya bankası’nın 1989’da yayımlanan bir raporunda yer almıştır. Dünya
bankası, izleyen yıllarda sadece kavramı geliştirmekle kalmamış, siyasa yönelimli projeler
ayağıyla da uygulama ayağına da katkı sunmuştur. Dünya bankası kalkınma ile yönetişim
arasında bir nedensellik bağı kurmuştur. Buna göre kalkınma iyi yönetişimle mümkündür ve
üçüncü dünya ülkelerinin içinde bulunduğu kalkınma krizinin en önemli nedeni de çözüm
bekleyen yönetişim krizidir.

5.3.Uluslararası Para Fonu (Imf/Internatıonal Monetary Fund)
IMF, 1945 yılında, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak, serbest ticareti
desteklemek, bu alandaki kısıtlamaları engellemek ve kısa vadeli dış ödemelerdeki zorlukların
çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Merkezi Washington DC dedir. Fondan
yararlanmak isteyen üye ülkeler, ödemeler dengesi sorunlarının çözümü amacıyla bir yıllık bir
süre için uygun ekonomik, mali ve parasal önlemler alacaklarını taahhüt eden bir Niyet
Mektubunu Fon'a vermek suretiyle yararlanabilmektedirler. Ya da ülke, IMF ile Stand-by
anlaşmaları yapmak suretiyle kredi kullanabilmektedir. Ülkenin durumu, izleyeceği politikalar
ve bu uygulamalardan beklenen ekonomik gelişmeler Fon tarafından önceden incelenir,
programın uygulanışı veya alınması gerekli ek önlemler, anlaşma ile belirlenen süre içinde
gözetim altında tutulur. Bu sayede IMF ülke yönetim yapısında ve politikaları üzerinde etkili
olabilmektedir.
IMF’nin, uluslar arası para piyasalarında kredi arayan ülkelere önerdiği kararlılık
(istikrar) politikalarının belirleyici öğesi kamu harcamalarının azaltılması ve sermaye
kaynaklarının özel girişim eliyle etkin kullanımının sağlanmasıdır. Kamu harcamalarının
azaltılmasında da, örneğin askeri harcamaların azaltılması değil, yatırımların azaltılması,
hükümetin kamu girişimlerine verdiği parasal desteklerin, sübvansiyonların azaltılması
isteniyor. Bu önerinin temeli ise özelleştirmeye dayanıyor. IMF’nin özelleştirme önerilerinin
uygulama zorunluluğu, dış ödeme güçlüklerinden kaynaklanıyor. IMF’nin kendisinin dış kredi
sağlaması çok sınırlı olmakla birlikte, özel bankaların ve kamu yetkililerinin bir ülkeye kredi
açmaları, borç vermeleri için IMF’nin önerilerinin onaylanması, bilinen deyimiyle “yeşil ışık”
yakması gerekiyor. Dolayısıyla, dış ödeme güçlüğü içinde bulunan bir ülke için varolan
koşullarda çıkış yolu IMF önerilerinin benimsenmesinden geçiyor. Bu durumda bir bakıma
özelleştirmeyi kaçınılmaz yapıyor.
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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı (Oecd/Organısatıon For
Economıc Co-Operatıon And Development)
OECD, 1960 Paris anlaşmasıyla kurulmuş ve 1961 yılında ise resmen faaliyete
başlamıştır. Örgüt aslında daha önceden var olan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün
(OEEC) yerine geçmiştir. Türkiye’de örgütün kurucuları arasında yer alır. Üye olmayan
ülkelerle de çok sıkı ilişkiler içinde bulunan OECD, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere
çeşitli uluslar arası örgütlerle de yakın ilişki içinde olup, bu kuruluşlarla düzenli bilgi alışverişi
içerisindedir. Avrupa Birliği de, OECD Anlaşma metninin 13. maddesine göre OECD’nin
çalışmalarına katılmaktadır.
Özellikle son on yıldır OECD kamu yönetimi alanında yoğun çalışarak, kendi
bünyesinde kamu yönetimi alanına ilişkin bölümler açarak kamu yönetimi alanını belirleme
gücü açısından diğer uluslar arası örgütlere göre daha ön plana çıkmıştır.
Kuruluşundan 1990’lara kadar ağırlıklı olarak ekonomi ve ticaret konuları üzerinde
çalışmalar yürüten OECD, 1990’larda küresel dünya deregülasyon aşamasından regülasyon
aşamasına geçmesine bağlı olarak yeni kurulan sistemin yönetilmesi gerekliliğinden yola
çıkarak yüzünü kamu yönetimi alanına çevirmiştir. OECD, devletin ne amaçla ve nasıl hareket
edeceğinin ifadesi olarak kullanılan düzenleyici reform (regulatory reforms) kavramını
yaratmış, yönetişim kavramının geliştirilmesini sağlamış ve bu kavramların ülke raporları
şeklinde üye ülkelerde somutlaşmasında birincil sorumluluğu üstlenmiştir. Piyasa
mekanizmasının işlerlik ve dolaşım düzeyinin istenilen en üst düzeye çıkarılması amacının bir
aracı durumunda olan düzenleyici reformlar, OECD’nin oluşturduğu kurumlar ve çeşitli
etkileme araçlarıyla ülkelerin politika hedefleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Yani OECD
dilinde regülasyon, belli bir amaç güden düzenlemelere verilen özel ada dönüştürülmüştür.
Güler’e göre bir düzenlemenin, “regülasyon” sayılması için, getirdiği kuralın piyasacı bir
içeriğe sahip olması gerekir. Bu terim, deregülasyon kavramıyla birlikte gider. Aslında,
Türkçeye kuralsızlaştırma, serbestleştirme diye çevrilen deregülasyon da bir yasama ya da
yürütme organına ait düzenlemedir. Ancak, bu da özel bir ad haline gelmiştir; deregülasyon
düzenlemesi bir alanda devletin yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeye verilen özel addır.
Kısacası deregülasyon devletin karar alanını daraltan, regülasyon toplumun yönetimini üstlenen
kamu gücünü özel sektöre, sermayeye devreden düzenlemelerdir.
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OECD, kamu yönetimi alanında üç kurumsal yapıya sahiptir. İlki ve en önemlisi
sayılabilecek yapılanma, 1990 yılında kurulan Kamu Yönetimi ve Yönetişimi bölümüdür (Public
Management and Governance [PUMA]). Düzenleyici reformların tespiti ve yürütümü bu bölüm
tarafından sağlanmaktadır. İkinci yapılanma Avrupa Birliği işbirliği ile 1992 yılında kurulan ve
finansmanın ağırlıklı olarak Avrupa Birliği tarafından karşılandığı Yönetim ve Yönetişimdeki
İlerlemelerin Desteklenmesi programıdır (Support for Improvement in Governance and
Management [SIGMA] ). Üyelerin büyük çoğunluğu Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleridir.
SIGMA’nın temel amaçları;
-

Programdan yararlanan ülkelerin idari verimliliğini artırmak ve kamu

sektöründe çalışan personelin demokratik değerler, etik ve hukukun üstünlüğüne bağlı
kalmalarını desteklemek amacıyla oluşturmaya çalıştıkları iyi yönetişim konusunda destek
sağlamak,
-

AB ile bütünleşme planları ve uluslararasılaşma çerçevesindeki sorunları

aşabilmek için merkezi idarede yerel kapasitenin oluşturulmasına destek sağlamak,
-

Kamu yönetimi reformu konusunda AB ve diğer destek programları

kapsamındaki girişimleri desteklemek ve bu alandaki farklı destek mekanizmaları arasında
eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Üçüncü yapılanma ise Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği [APEC] ile 2000 yılından beri
yürütülen ortaklıktır.1998’de yaşanan Asya krizinden sonra APEC’in girişimiyle başlatılan
ortaklık, OECD’nin özellikle de düzenleyici reformlara ilişkin tavsiyelerinin, raporlarının
APEC tarafından aynen kabulü ve Asya coğrafyasında uygulamaya dökülmesi üzerine
kurulmuştur. Bu üç yapılanmanın haricinde OECD, Dünya Bankasının sahibi olduğu Yönetim
ve Kamu Görevlisi Reformu (Administrative and Civil Service Reform) programını
desteklemekte ve kamu yönetimi alanındaki çalışmalarında kendine referans olarak almaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980 sonrası tüm dünyada kamu yönetiminde yaşanan değişimin kurumsal

dinamiklerini oluşturan Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yerel yönetimleri ne şekilde ve nasıl
etkiledikleri öğrenilmiştir.

105

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi dünyada yerel yönetimleri etkileyen uluslararası
kuruluşlardan değildir?
Birleşmiş Milletler
OECD
Dünya Bankası
Afrika Birliği
Uluslararası Para Fonu
Birleşmiş Milletlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1945 yılında kurulmuş uluslararası örgüttür.
Merkezi New York’tadır.
Birleşmiş Milletlere göre 21. yüzyılın yerelleşmesi (desantralizasyon), yalnızca
devletin içinde üstten alta, merkezden yerele yetki devri anlamı taşımaz.
d) BM e göre bu yüzyılda yerelleşmeye yüklenen anlam, kamu yetkisinin devletten
çeşitli örgütlere ve piyasaya (özelleştirme) devri anlamı taşır.
e) BM e göre yerelleşme, siyasal-yönetsel karar mekanizmasının özel sektör ve sivil
toplum örgütleriyle paylaşımı anlamına gelmez.
3) Dünya Bankasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Avrupa Birliği’nin özerk uzman kuruluşlarından biridir.
b) Kamu reformları, yolsuzlukla mücadele, kalkınma politikalarına teknik destek ve
danışmanlık alanlarında etkin olan bir uluslararası ihtisas ajansıdır.
c) Banka, ülkelerin AB sürecinde de etkilidir.
d) Dünya bankası 1980 sonrası yerel yönetimlerin etkin bir savunucusudur.
e) Yönetişim kavramı bugünkü anlamıyla ilk kez Dünya Bankası’nın 1989’da
yayımlanan bir raporunda yer almıştır
4) Uluslararası Para Fonuyla (IMF) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1945 yılında kurulmuştur.
b) IMF ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak, serbest ticareti desteklemek, bu
alandaki kısıtlamaları engellemek ve kısa vadeli dış ödemelerdeki zorlukların
çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.
c) Merkezi Washington DC dedir.
d) Avrupa Birliği’ne bağlı özerk bir kuruluştur.
e) Ülkelerle yaptığı stand-by anlaşmaları ile IMF ülke yönetim yapısında ve etkili
olabilmektedir.
5)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
1961 yılında kurulmuştur.
b)
Türkiye’de örgütün kurucuları arasında yer alır. Merkezi Paris’tedir
c)
Avrupa Konseyine bağlı olarak faaliyet gösterir.
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
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d) Özellikle son yıllarda OECD kamu yönetimi alanında yoğun çalışarak, kendi
bünyesinde kamu yönetimi alanına ilişkin bölümler açarak kamu yönetimi alanını belirleme
gücü açısından diğer uluslar arası örgütlere göre daha ön plana çıkmıştır.
e)
OECD, 1990’larda küresel dünya deregülasyon aşamasından regülasyon
aşamasına geçmesine bağlı olarak yeni kurulan sistemin yönetilmesi gerekliliğinden yola
çıkarak yüzünü kamu yönetimi alanına çevirmiştir.
6) Dünyadaki tüm uluslararası örgütleri yerel yönetimleri etkilemekte midir?
7) Dünya Bankası ülke yönetim yapılarını nasıl etkilemektedir?
8) IMF ülke yönetim yapılarını hngi araçlarla şekillendirmektedir?
9) OECD’nin merkezi hangi şehirdedir?
10) OECD’ninaönetim ve Yönetişimdeki İlerlemelerin Desteklenmesi programının
(SIGMA) temel amaçları nelerdir?
Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c
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6. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİ/ TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’nin yerel yönetim geleneği ve tarihçesi öğrenilecektir. Osmanlı
Devletinden Cumhuriyetin devraldığı mirasın ne olduğu ve Cumhuriyet sonrası yaşanan
gelişmelerde bu bölümde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Her ülkenin yerel yönetim geleneği var mıdır?
2. Yerel Yönetim Geleneği bugünkü yerel yönetim yapısını etkiler mi?
3. Cumhuriyetin, Osmanlı Devletinden devraldığı yerel yönetim mirası nedir?
4. 1930 lardaki yerel yönetimlerle bugünkü yerel yönetimler aynı yapıya mı sahiptir?
5. Kanuni Esasiden günümüze Anayasalarda yerel yönetimler ne şekilde
düzenlenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yerel Yönetim Geleneği

Türkiye’nin Yerel Yönetim
Geleneğinin Olup Olmadığı
Öğrenilecektir.

19. Yüzyılda Yerel
Yönetimler

1800’lerde Yerel
Yönetimlerle İlgili Yaşanan
Gelişmeler Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

1930’dan Günümüze Yerel
Yönetimler

1930’lardan günümüze
Yerel Yönetimlerle İlgili
Yaşanan Gelişmeler
Öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

111

Anahtar Kavramlar



Yerel Yönetim Geleneği



Yerel Yönetim Tarihi
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Giriş
Yerel yönetim geleneği; demokratik yaşamı ve siyasal katılmayı tek kelimeyle yurttaşlık
bilincini yerleştiren bir gelişmedir. Güçlü bir yerel yönetim, sağlam bir demokratik terbiyenin
yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir.
Yerel yönetim geleneği ve yerel demokrasi ile bir ülkede demokrasinin varlığı arasında
güçlü bir ilişki vardır. henüz tezimizin başında irdelemeye çalıştığımız yerel yönetimlerin
demokrasinin okulu (beşiği) varsayımı artık bir özdeyiş niteliği kazanmıştır. Avrupa ülkeleri ve
Kuzey Amerika’da yerel yönetim geleneği üzerinde yapılan tartışmalarda bu görüşün güçlü
etkisi varlığını hala sürdürmektedir.

Bu tartışmalarda Avrupa ülkelerindeki demokrasi

geleneğinin temelinde yerel yönetimlerin olduğu vurgulanmaktadır.
Gerçekten de Avrupa demokrasisinin çekirdeği, güçlü yerel yönetim geleneğidir. Ancak
yerel yönetim geleneği ve yerel yönetim demokrasisi kuşkusuz demokrasinin bir alışkanlığı
ve temeli olabilir fakat, bu olguyu çok fazla büyütmemek gerekir. Yani başat unsur olarak
görmemekte büyük fayda vardır.
Türkiye yönetiminin geçmişi, güçlü bir yerel yönetim geleneğinin oluşmasına olanak
vermemiştir. Ancak yerel yönetim geleneğimiz köklü olmasa bile vardır. O halde bu
geleneği tanıyıp değerlendirmek, günümüz yerel yönetimlerinin yapısını, aksaklıklarını teşhis
etmeye yardımcı olacaktır.
Türkiye’de Batılı anlamda yerel yönetimlerin çok eski bir geçmişi yoktur. Osmanlı
yönetimi, bütün geleneksel imparatorluklar gibi, yerel demokrasiye yabancıydı. 19.yüzyıla
kadar klasik Osmanlı yönetimi taşrada ahalinin yönetime katılmasını, demokrat ve özgürlükçü
bir yerel yönetimi aklına bile getirmemiştir. Zaten böyle bir istek ve mücadele yönetilenler
açısından da söz konusu olmamıştır.
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6.1. Yerel Yönetim Geleneği/Tarihçesi
Yerel yönetim Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yüzyıla ait bir gelişmedir. Ancak bu konuda
Osmanlı ülkelerinde daha önceden bazı istisnai gelişmelere rastlanmaktadır. 18.yüzyılda bazı
Balkan şehirleri; Avrupa ile ticaret sonucu zenginleşen grupların, şehirlerin yönetiminde etkin
olabilmeleri, teşkilatlı bir kilisenin varlığı ve cemaatlerini örgütleyebilmeleri ve merkezi
hükümetin kontrol alanının dışında kalabilmelerinden dolayı, bir yerel yönetim geleneğini
başlatabilmişlerdi. Ancak bu zayıf geleneğin günümüz Türkiye’sinin yerel yönetim yapısında
doğrudan bir etkisi söz konusu değildir.

Bununla birlikte tarihsel oluşumundaki payını

saptamak gerekir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern yerel yönetimlerin kuruluşu Tanzimat reformlarıyla
söz konusu olmuştur. Tanzimatla birlikte merkeziyetçilik

güçlenmiş ve bu modern

merkeziyetçilik güçlendiği ölçüde, Osmanlı toplumunda modern anlamda yerel yönetimin
çekirdeğinin de oluştuğu, yerel grupların idareye katıldığı görülüyor. Tanzimat Fermanı ilan
edildikten hemen sonra, vilayetlerde mali ve idari sorunları çözmekle görevlendirilen,
fevkalade yetkili Muhassıl

denen yöneticilere yardımcı olmaları için, ruhani reislerle

müslüman ve gayrimüslim halkı temsilen gene halkın seçecekleri temsilcilerden meydana
gelen Muhassıllık Meclisleri kuruldu. Bu meclisler ülkemizde yerel demokrasi geleneğinin
başlangıcı sayılmalıdır.
1840’lardan beri muhassıllık meclislerinde, sonra memleket meclislerinde, daha sonra
vilayet, liva, kaza idare meclislerinde, vilayet temyiz divanlarında, ziraat komisyonu, mal
sandığı ve belediye meclislerinde yerel temsilcilerin bulunması, sadece merkezi hükümet
bürokratlarının tek taraflı tasarrufu ve inayetiyle gerçekleşmiş değildir. Merkezi hükümet bu
grupları dışlayacak güçte değildi, zaten o çağda sadece Osmanlı Devletinin merkez bürokrasisi
değil, Avrupa’nın hiçbir modern devlet örgütü totaliter bir güce sahip değildi.
Tanzimat döneminin idari reformları, bu nedenle ülkemizde yerel yönetimin doğuşu için
gerekli ortamı da hazırlamıştı. Kuşkusuz Tanzimat döneminin devlet adamları, siyasal katılma,
yerel demokrasi gibi bir siyasal programı benimsemiş kimseler değillerdi. Devlet adamlarının
istedikleri kanuni ve adil bir idarenin kurulmasıydı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda taşra yönetiminde 18.yüzyıldan beri, önemli fonksiyonu
olan bazı yerel meclisler vardı. Ancak bunların yaygınlık ve devamlılık kazanmadığı
biliniyor. Taşra yönetiminde bu gibi danışma kurulları Tanzimatla beraber merkezden tayin
edilen muhassılların yanında kurulacak muhassıllık meclisleri ile yaygınlaşacaktı. İlk elde,
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bu meclislerden beklenen başarılı sonuçlar elde edilemeyince valilere eski otoriteleri iade
edildi, fakat yerel halktan seçilen üyelerin de bulunduğu meclislerin kurulmalarına ve
çalışmalarına devam edildi. 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile de bu kurulların varlığı
korundu. Şüphesiz ki, bu kurulları içlerinde seçimle gelen yerel temsilciler bulunsa da, yerel
yönetim kuruluşları olarak niteleyemeyiz. Ancak bu tür girişimler Türkiye’de yerel yönetim
geleneğinin çekirdeği sayılmalıdır.
Osmanlı ülkesinin Avrupa devletleri arasındaki durumu ve Kırım savaşı, yeni bir ıslahat
programının yürürlüğe girmesini gerektirdi. Bu gelişmeler taşra yönetiminde kendini hissettirdi
ve ilginç girişimlere hız verdi. Dış devletler azınlık ulusları ve hükmedilen bölgeleri adem-i
merkeziyetçi özerk bir statüye sokturmak istiyorlardı. Tanzimatçı grup bu tehlikeye karşı
merkeziyetçi bir eyalet yönetimi şemasını gerçekleştirerek tepki gösterdi ve yerel yönetim
geleneğimiz de bu ortam ve koşullarda doğdu. Çünkü, yeni vilayet yönetimi ve yerel yönetim
düzeninin ilk örneği, aniden patlayan bir uluslararası sorunun baskısıyla ortaya çıkmıştı ki,
bu örnek olay Lübnan sorunudur. 9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi ile sonuçlanan
bu sorun sonucunda, Beyrut hariç bölgeye cemaat temsiline dayalı özerk bir statü veriliyordu.
Bu Nizamname şüphesiz Osmanlı eyalet yönetiminde adem-i merkeziyetçiliğin ilk ve
aşırı somut örneğiydi. Bunun gerek diğer ulusal ayaklanmaları kamçılayabileceği gerekse
imparatorluğu özerk eyaletlerden kurulu bir yamalı bohça haline getirebileceği endişesi, 7
Kasım 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinin hazırlanmasına yol açmıştır. Bu Nizamname ile
eyaletler kaldırılarak, yerine livalardan (sancak) oluşan vilayet teşkilatı kuruluyordu. Vilayet
örgütünün yeniden düzenlenmesi

ve yerel halktan seçilen kimselerden meydana gelen

kurulların yönetimin ayrılmaz bir parçası olması, Âli Paşa’nın 1856 Islahat Fermanının
13.maddesine uygun olarak söylediği gibi “ halkın ülke işlerine katılması temel kuralının
uygulamaya konması, halen geçerli olan merkeziyet usulündeki mutlakiyetçi yönetimin
hafifletilmesine yöneliktir.”
22 Ocak 1871’de vilayet sistemi yeniden formüle edilerek, “İdare-i Umumiye-i Vilayat
Nizamnamesi” adıyla hazırlanıp ilan edilmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesindeki merkeziyetçi
eğilim, Ocak 1871 tarihli Nizamnamede daha da belirgindir. Gerçekte 1871 statüsü vilayet
idaresinde işbölümünü arttırmakla beraber, yürütme alanında merkezi hükümetin kontrolünü
daha da arttırmaktaydı.
Osmanlı’da taşra idaresinde; vilayet, liva ve kaza idare meclislerini bir çeşit yerel yönetim
kurulu saymak mümkündür. Bununla beraber merkezi hükümetin bu organlarda ağırlık sahibi
olduğunu, yerel temsilcilerin ise sadece danışma fonksiyonu bulunduğunu belirtmek gerekir.
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Fakat ne olursa olsun, yerel temsilcilerin bu kurullarda bulunması, yönetime katılma sürecini
geliştirecekti. Ancak yerel halkın idareye katılması, gerek karmaşık seçim usulü, gerekse
seçmek ve seçilmek için belirli bir servete sahip olma şartı; katılma hakkını belirli bir zümre
için sınırlandırıyordu.
Vilayet idare meclislerinin bağımsız bir yerel yönetim organı olmadığı açıktı. Zaten bu
kurullar, böyle bir niyetle de kurulmamıştı. Merkezi hükümet meclislere ahaliden temsilci
girmesini siyasal katılımı sağlamaktan çok, hükümetin koyduğu usul ve prensipleri daha kolay
uygulatmak için istiyordu.
Osmanlı’da vilayet düzeyinde sadece yerel temsilcilerden oluşan ve o memleket halkının
istek ve sorunlarını vilayet yöneticilerine bildiren bir organ vardı,

Meclis-i Umumi-yi

Vilayet... bu meclis, kalabalık üyeli, seçimlerle oluşan ve yılda bir kere vilayet merkezinde
toplanan bir organdı. Görevleri Vilayet Nizamnamesinde vilayet özel işleri olarak belirtilmişti.
Günümüz Türkiye’sindeki İl Özel İdarelerinin ilk çekirdeği bu organdır ve yerel yönetim
geleneğimizde dikkate değer bir başlangıç oluşturmaktadır.
Yerel yönetim geleneğimizde belediyenin yerine bakacak olursak, belediyenin ülkemizde
geç gelişen bir kurum olduğunu görüyoruz. Hatta yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde,
taşra yönetiminde yerel yönetim geleneği bir bakıma belediyenin dışında doğmuş ve
belediyeden daha önde gitmiştir diyebiliriz.
Ülkemizin tarihinde modern belediyelerin kuruluşu, geleneğe dayalı özerk bir şehir
yönetiminin evrimi sonucunda değil, doğrudan modernleşmeci bir bürokrasinin şehirleri fizik
ve hizmetler yönünden ıslahı amacıyla gerçekleşmiş bir reformdur.
Ülkemizde belediye müessesesinin ortaya çıkış nedenleri ve belediyenin yerine getirdiği
hizmetler tezimizin boyutlarını aşacağından biz burada sadece 19.yüzyıldan itibaren belediye
mevzuatı açısından meydana gelen gelişmeleri inceleyeceğiz.

6.2. 19. Yüzyıldan 1920’ye Yerel Yönetimler
16 Ağustos 1854 tarihinde yayınlanan resmi bir tebliğ ile “İstanbul Şehremaneti” kuruldu.
Meclis-i Vala’yı Ahkam-ı Adliye yeni kurulan organın görev ve statüsünü 13 Haziran 1854
tarihli bir nizamname ile düzenledi. Şehremanetinin kendisine mahsus ve esaslı gelir
kaynakları yoktu. Emanete ait hizmetler devletçe verilen

paralarla yürütülüyordu.

Şehremanetinin Maliye Nezaretinden Zaptiye Nezaretine kadar birçok üst organı vardı. Aslında
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bol yazışmalı çok geniş görevli ve az yetkili başarısızlığa mahkum bir organ kurulmuştu.
Nitekim İstanbul Şehremanetinin şehir meclisi, verilen işleri başaramadığı gerekçesiyle 3 yıl
sonra lağvedildi.
Aralık 1857 tarihli nizamname ile İstanbul on dört belediye dairesine ayrıldı. Ancak
“Altıncı Daire-i Belediye” olarak adlandırılan Beyoğlu- Galata semti

dışında ciddi bir

örgütlenme görülmedi. Altıncı Daire-i Belediye’nin organları da merkezi yönetimin atamasıyla
oluşuyordu. Zaten burada amaç yerel demokrasiyi gerçekleştirmek değil, başkentin en modern
şehrini düzenlemekti.
Altıncı Daire-i Belediye örneği, İstanbul’un diğer semtlerinde de yeni bir uygulamaya
geçilmesi için etkili oldu. 6 Ekim 1868 tarihinde yürürlüğe giren Der-Saadet İdare-i Belediye
Nizamnamesi ile İstanbul’da daha önce kurulması öngörülen fakat sadece Altıncı Dairesi
kurulan on dört belediyenin hukuki statüleri belirlendi. Ancak bu on dört daire kurulamamıştır.
Zaten bu dairelerin kuruluşunun ciddi bir girişim sayılamayacağı, bazı emekli yüksek
memurların

bir emeklilik hediyesi olarak

bu dairelerin başlarına

reis olarak tayin

edilmelerinden anlaşılıyordu. Bu dairelerin sınırları içindeki ahalinin de, mahalle muhtarlığı
dışında hiçbir yerel yönetim alışkanlığı yoktu.
Bu nizamnamenin asıl özelliği, belediye daire meclislerinin yerel halkça seçilmesi ilkesine
yer verilmesiydi. Gerçekten, nizamname sınırlı da olsa, tek dereceli açık sayımlı bir seçim
uygulanmasını öngörüyordu.
Türkiye’de taşra belediyelerine ilişkin ilk düzenleme, 1864 tarihli Vilayat Nizamnamesi
ile yapıldı. Bu nizamname, Fransız “ commune” sistemini izleyerek “ her köyü bir belediye
dairesi” saydığı halde, şehir ve kasabalardaki belediye idareleri için bir hüküm içermemekteydi.
Ancak, bazı yerlerde belediye idareleri kurulmak istenince, Vilayet belediye meclislerinin
kuruluş ve görevleri hakkında iki nizamname hazırlandı. Bu iki talimatname imparatorluğun
az sayıdaki şehirleri dışında uygulanmaya konmamıştır. Bu talimatnameler belediyeye bir
özerklik vermiyor, idari bir varlık olarak belirliyordu.
Vilayet örgütünü yeniden düzenleyen 1871 Nizamnamesinin bir faslı, tamamıyla şehir ve
kasabalarda bulunan Belediye dairelerinin ve meclislerinin; kuruluşunu yetkilerini ve çalışma
usullerini düzenlemekteydi. Böylece belediye örgütü, vilayet idaresi içinde idari bir varlık
kazanıyordu. İstanbul belediyesinde olduğu gibi, vilayetlerde de belediye idarelerinin özerkliği
söz konusu değildi ve merkezi hükümet örgütünün bir bölümü olarak düşünülmüşlerdi.
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Uygulamadaki ciddi aksaklıklara rağmen, birçok yerde belediye meclisleri kuruluyordu.
Böylece belediyeler Osmanlı İmparatorluğunun idari yapısı içinde yer alan kuruluşlar haline
geldiler. Uygulama, her şeye rağmen yerel temsilcilerin, idari bir görüş ve tecrübe kazanmasını
sağlamıştır. Bu ilk uygulama dönemi; olumlu ve olumsuz kalıntılarıyla Türkiye’nin yerel
yönetim geleneğini oluşturmakta rol oynamıştır.
1876 Kanun-i Esasi, İstanbul’da ve taşrada kurulacak, seçimle oluşacak

belediye

meclislerinin yetkilerinin özel bir kanunla belirleneceğini bildiriyordu (m.112). buna dayanarak
5 Ekim 1877 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre; her şehir ve kasabada bir belediye meclisi
kurulacağı belirtiliyordu. 1877 Belediye Kanunu belediyeye idari bir varlık tanımaktan öte,
adeta tüzel kişilik de kazandırıyor. Bunu açıkça belirten bir hüküm yoksa da, belediye
meclislerinin görevlerine ilişkin 3.maddede ; meclisin belediyeye karşı açılan davalarda
savunma görevi olduğu belirtiliyor. Bundan başka aynı madde belediyeye kendi mallarını idare
görevi de veriyor. Böylece kanuna göre belediye meclisi tüzel kişilik sahibidir denebilir.
1877 yılında çıkan diğer bir kanun ise Dersaadet Belediye Kanunudur. Bu kanun ile
İstanbul’da on dört olan belediye dairesi sayısı yirmiye çıkartılmıştır. 1878’de bu sayı on
taneye indirilmesine rağmen bu belediye daireleri kurulamadı.
İttihat ve Terakki yönetimi, 1910’da İstanbul’u dokuz belediye şubesine ayırdı ve başlarına
maaşlı birer müdür tayin edildi. Böylece belediye daire meclisleri kaldırılırken, yerel
yönetim geleneğimizde kimsenin dikkatini çekmeyen bir kırılma meydana geliyordu.
Merkeziyetçi uygulamayı pekiştiren bu değişikliğin ardından, 1913’te çıkarılan “Geçici
Vilayat Kanunu” yerel demokrasiye ve yönetime bütün özerklik kapılarını uzun süre kapatan
bir uygulamaya başlangıç oldu.

6.3.1920’den 1930’a Yerel Yönetimler
24 maddelik kısa bir Anayasa olan 1921 anayasasının 14 maddesini, yani yarıdan fazlasını
taşra yönetim ilkelerine, özellikle de yerinden yönetim ve yerel yönetim ilkelerine ayırmasına
yerel katılım ve yerel demokrasi adını vermek yanlış olmaz. Gerçekten Türkiye’de yerel
yönetim ve demokrasinin gelişmesini öngören, geçmişte ve zamanımızda eşi bulunmaz bir statü
1921 Anayasasının hükümleriyle getirilmiştir. 1921 Anayasası’na göre; vilayetlerin yerel
işlerde manevi şahsiyeti ve özerkliği olduğunu ve vilayet halkının seçeceği vilayet şuralarının
vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık ve sosyal yardımlaşmaya
ilişkin konuları düzenleyip yöneteceğini belirtiyordu. Vali, ancak Büyük Millet Meclisi’nin
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vilayetteki vekili ve temsilcisi olarak devletin genel işlerini görecek ve sadece vilayet
organları, devletin yetkilerine karıştığı anda müdahale edecekti.
Görüldüğü üzere 1921 Anayasası’nda merkeziyet usulü, sınırlı ve istisnaidir. Yerinden
yönetim ise asli ve geneldir. Ve bir ilke olarak gerekli kurumlarıyla birlikte anayasada yer
almıştır. Bu kurumlar; seçime dayalı organlardan oluşan tüzel kişilik, icrai karar alabilme
uygulama yetkisi, bazı belirsizliklere karşılık, güçlü sayılabilecek bir özerkliktir.
1921 Anayasası ile yerel yönetimlere; Türkiye yönetiminin tarihsel gelişimi ve geleneğinin
ötesinde bir rol ve yetki yüklendiği görülüyor. Ama, Cumhuriyetin devraldığı devlet ve toplum
yapısının ilk anda böylesine merkez dışı bir niteliğe dönüşmesi de imkansızdı. Nitekim üç
yıllık süresi içinde bu Anayasanın yönetim ilkeleri uygulanamamıştır.
Buraya kadar incelediğimiz gelişmelere dayanarak şu tespitleri yapabiliriz: Osmanlı
İmparatorluğu’nda düzenlemeler batının aksine aşağıdan yukarıya doğru bir gelişme
göstermemiştir. Yani yerel halkın mücadelesi ve talepleri doğrultusunda, yerel özerklik ve
demokrasiyi geliştirme çabaları yoktur. Yukarıdan aşağıya, yönetimi kolaylaştırmaya yönelik
çabalardır. Ancak bu uygulamalar her ne kadar merkezi yönetimin arzusuyla yapılsa da
bir yerel yönetim geleneğinin ortaya çıkmasında olumlu katkıları olmuştur.
1924 Anayasasına baktığımızda ise, merkeziyet ya da ademi merkeziyet kavramlarının
kullanılmadığını görüyoruz. “Tevsi-i Mezuniyet ve Tefriki Vezaif” kavramları kullanılmasına
rağmen , 1921 Anayasası’nın yerinden yönetim düzeni terkedilmiştir.
Yine bu dönemde 1924 Anayasası’ndan önce 18 Mart 1924’te kabul edilen Köy Kanunu’na
kadar köyler hiçbir hukuki dayanağı

bulunmayan doğal nitelikteki birer komün halinde

varlıklarını devam ettirmişlerdir. Köylere tüzel kişilik veren ve onları tam anlamıyla yerel
yönetim üniteleri haline getiren 442 sayılı Köy Kanunu büyük ümitlerle yürürlüğe konmuştur.
Ancak aradan geçen uzun bir süreye rağmen, henüz Köy Kanunu ile gerçekleştirilmek istenen
düzeye ulaşılamamıştır.

6.4. 1930’dan Günümüze Yerel Yönetimler
Türkiye’de kentsel gelişmeyi etkileyen en önemli üç unsur nüfus artışı- göç, sanayileşme
ve kentleşmedir. Aslında bu üç unsur birbirlerinden çok etkilenmektedir. Başlığımızda yerel
yönetimler dememize rağmen, burada temel alacağımız birim belediye olacaktır. Çünkü
yukarıda saydığımız unsurların etkisiyle yerel hizmetlerin karşılanmaması ya da yetersiz
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kalması sorunu ortaya çıkmış, bunun sonucunda da yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde en
ağır yükü yüklenmiş olan belediyelerin önemi artmıştır. Buna ileride –yeri geldiğinde- tekrar
değineceğiz.
Cumhuriyetin başlangıcı ile birlikte, Osmanlı döneminde ilk örneklerini gördüğümüz
“batılı-çağdaş” anlamda – ancak demokratik boyutun pek gündeme gelmediği - şehircilik ve
belediyecilik girişimlerine hız kazandırılmış ve 1930 yılında, bugün de yürürlükte olan
Belediye Kanunu çıkarılmıştır. Bazı değişikliklerle beraber bugüne kadar gelen bu Kanunu
incelerken , bu Kanunun kentleşmenin çok yavaş olduğu bir dönemde ortaya çıktığını
unutmamak gerekir. Bu dönemde Ankara dışında hızlı bir kentleşme yaşayan bir kent yoktur
denilebilir. İstanbul ve İzmir Cumhuriyet öncesine göre küçülmüş kentlerdir. Kentlerin
büyümesinin yavaş olduğu böyle bir dönemde çözülmesi gereken acil sorunların baskısı
azalınca kentsel yaşamı geliştirecek daha kapsamlı programların su yüzüne çıkması
kolaylaşmaktadır.
Cumhuriyetin bu ilk yıllarında yerel yönetimlerin ağırlıklı işlevleri Kurtuluş Savaşının
yıkımını onarıp temel hizmetleri verir hale gelmek ve sınırlı olan nüfusu arttırma politikası ile
birlikte ülkenin sağlık sorununun çözülmesine katkıda bulunmak idi.
Bu dönemde uygulanmakta olan “sanayiin tüm ülke düzeyine yaygınlaştırılması” politikası
sonucu zaman içinde yeni yeni orta büyüklükte kentler oluşmaya başlamış ve daha düzenli
yerel hizmetler sunulması zorunluluğu belirmiştir.
2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin batıya açılması ve bu sistemle bütünleşmeye
çalışması, savaş sonrasında, savaş öncesine göre önemli dört değişiklik getirdi:
- Türkiye savaş öncesinin “devletçilik” uygulamasından vazgeçmiştir.
- Sanayiinin gelişmesine ağırlık veren kalkınma modeli, yerini, tarımda hızlı makinalaşma
ile tarımın öncülüğünde kalkınmaya terk etmiştir.
- Türkiye’nin kalkınmasının kendi iç kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi politikası
yerini dış borçlanmaya , dış kaynaklara dayamaya bırakmıştır.
- Ülkenin temel ulaşım sisteminin “demiryollarına” dayandırılmasından çok yoğun bir
“karayolu ağı” kurulmasına geçilmiştir.
Bu politikaların etkisiyle kırdan hızlı bir nüfus kopması meydana geldi. Ülkenin tüm
kentlerinde bir nüfus yığılması oldu. Tüm ülkeyi kapsayan bir kentleşme olgusu, savaş
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öncesinde sadece Ankara’da gözlenen konut kıtlığı, gecekondulaşma, arsa spekülasyonu
sorunlarının tüm ülke kentlerinde ortaya çıkmasına neden oldu.
Cumhuriyetin belediyecilik yaklaşımı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki önemli nedenle
değişiklik geçirmiştir. Bunlardan biri yukarıda ifade ettiğimiz çok hızlı bir kentleşme, diğeri
ise Türkiye’nin çok partili siyasal yaşama geçişidir.
Bu iki önemli değişikliğe rağmen Belediyelerin dayandığı yasal çerçeve , imar
yasalarındaki bazı değişiklikler dışında önemli bir değişiklik geçirmemiştir denilebilir.
Yaşanan hızlı kentleşme kent yönetimlerini büyük ölçüde

acil sorunları çözümleme,

gecekondu alanlarındaki gelişmeleri meşrulaştırma, minimum altyapı sağlama sorunlarıyla
karşı karşıya bırakmıştır.
Bu dönemin belediyeciliğinin anlaşılması zor bir özelliği, demokratik bir süreç içine
girilmesine karşın belediye yönetimlerinin demokratikleştirilmesi yönünde önemli değişiklikler
yapılmamış olmasıdır. Yerel yönetimlerin maddi olanakları merkezi hükümete karşı konumları,
yetkileri büyük ölçüde aynı kalmıştır. Demokrasinin topluma yerleştirilmesinde

yerel

yönetimlerin güçlendirilmesinin önemi siyasi gündemde önemli bir yer tutamamıştır.
Bütün bunlara rağmen

bu dönemde belediyelerin demokratikleştirilmesi konusunda

önemli adımlar atılmıştır. İlk önemli adım 29 Nisan 1946 tarih ve 4878 sayılı Kanun ‘la
Belediye Seçimleri usulü değişmiştir. Buna göre artık Belediye meclisleri seçimleri bir günde
tamamlanacaktı. Bunun yanında ikinci bir gelişme İstanbul Vilayeti ile Belediyesinin
ayrılması oldu. 10 Nisan 1954 tarih ve 6349 sayılı Kanun ile gerçekleşen

bu gelişme

uygulamada daha da gecikmiştir.
1950-60 arası hükümetler ve belediye başkanları aynı parti üyesidirler. 1970’li yıllara
kadar da genel bir eğilim olarak, gerek merkezi hükümetler, gerek yerel yönetim genellikle
aynı partiden olmuşlardır. Bu durum sonucu belediyeleri merkezi hükümetin tamamlayıcısı
olarak görme alışkanlığı da devam etmiştir. Bu yüzden belediyelerin kentlerin yaşamında
aktif bir rol oynamaları ve ana sorumlulukları üstlenmeleri gecikmiştir.
1961 Anayasası geniş kapsamlı

bir özgürlükler anlayışı getirmişti. Bu Anayasanın

getirdiği siyasal ortam ve yönetsel yapılanma içinde yerel yönetimler , özerklik düşüncesi ile
biçimlendirilmişlerdir.
Özellikle Anayasanın 116.maddesinde “mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık
sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu ile olur.” denilmekle,
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yerel yönetimlerin organlarına yargı güvencesi getirilmesi “yerel demokrasimiz” açısından
önemli bir aşamadır.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, 1961 Anayasası, yerel yönetimlerin özerk ve
güçlü olarak kurulmalarına olanak sağlayacak bir çerçeve koymuştur. Bu çerçevenin işlerlik
kazanabilmesi ancak gerekli yasaların çıkarılması ile sağlanacaktır.
1961 Anayasası’nın getirdiği planlı kalkınma anlayışı içinde kurulan Devlet Planlama
Teşkilatının girişimleri ile başlatılan idareyi yeniden düzenleme çalışmaları ve Beş Yıllık
Kalkınma Planları ve Yıllık Uygulama Planlarından yerel yönetimlerin kaynak ve yetki
açısından güçlendirilmeleri, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet bölüşümü
yapılması ... gibi çok sayıda görüş ve tedbire yer vermişse de

uygulamada yerel

yönetimlerimizin istenilen seviyeye gelmediği gözlenmiştir.
1960 sonrasında da Türkiye’deki yüksek kentleşme hızı bir önceki dönemde olduğu gibi
sürmüştür. Bu dönemde sanayi kuruluşlarında sayısal artış olduğunu ve bunların kent dışındaki
araziler üzerinde yerleşmeye başladıklarını görüyoruz.
sorunları

Özetlersek; 1960’dan sonra kent

önemli boyutlarda çoğalmış, büyük kentler metropolleşme sürecine girmiş,

dolayısıyla da belediye yönetimleri yetersiz hale gelmiştir.
1970’lerden itibaren belediyecilik anlayışı bu dönemde gerçek demokratikleşme sürecine
girmiştir. Hızlı yapısal değişim içinde bulunan kent toplumlarının belediyelerden talepleri
farklılaşmış, özellikle, büyük kent belediyeleri ile merkezi idare arasında varolan ilişkilerin
daha demokratik biçimlere dönüşümü aşağıdan yukarıya doğru zorlanmaya başlamıştır.
1970’lerden sonra

kentsel nüfusun yoğunlaşması, gecekondulaşma sürecinin kentlerde

belirginleşmesi ve toplumsal yapının gelişip farklılaşması bu zorlamada en önemli etkendir.
Bu dönemin örnek uygulamalarıyla dile getirilen Yeni Belediyecilik Anlayışının İlkeleri;
“Özerk Belediye”, “ Üretici Belediye”, “Tüketim Düzenlemesinde Etkili Belediye” ve “Birlikçi
ve Bütünlükçü Belediye” olarak belirlenmiştir.
12 Ocak 1978’de hızlı değişme sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak
gelişen yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere etkinlik ve işlerlik
kazandıracak düzenlemeleri yapmak ve demokrasiye o yoldan da güç katmak amacı ile Yerel
Yönetim Bakanlığı kurulmuştur. Yerel özerkliği güçlendirmek amacıyla kurulan bu
bakanlık, yerel özerkliğin ve yerel demokrasinin gelişmesine olumlu katkılarda bulunabilecek
önlemleri gerçekleştirememiştir. Nitekim bu bakanlık 1979’da kaldırılmıştır.
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1980’de demokratikleşme yolunda kat edilen yol, ani bir kesinti ile yerini merkeziyetçi
olağanüstü uygulamalara bırakmıştır. 1980 ‘den 1983’e kadar sürecek bu üç yıllık dönem,
anakentlerde köktenci bir takım değişikliklere tanık olduğumuz bir dönemdir.
Bu değişikliklerle ilgili ilk girişim, anakentlerdeki küçük yerel yönetimlerin tüzel
kişiliklerinin kaldırılması olmuştur. Bunun yanı sıra bu yerleşim yerleri, yakınlarında
bulundukları büyük yerleşim yerleri ile birleştirilmişlerdir.

Bu yeniden düzenlemenin

dayandığı temel düşünce, Milli Güvenlik Konseyinin 34 Numaralı kararında şöyle dile
getirilmiştir: “ Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük
kentlerimizin yakınlarında teşekkül etmiş olan belediyeler; aydınlatma, su, kanalizasyon ve
ulaştırma gibi hizmetlerin yeterli bir şekilde halka götürülememesine ve kontrolün aksamasına
neden olmaktadır...”
Uygulamada bu birleştirmeler farklılık gösterdiğinden 2561 sayılı kanun çıkartılmıştır. Bu
kanun ile büyük şehirlerin yakın çevresindeki

yerlerin ana belediyelere bağlanması

gerçekleştirildi.
Türkiye tarihinde ilk kez, 1982 Anayasası, 127.maddesinde; “Büyük yerleşim yerleri için
özel yönetim biçimleri getirilebilir” hükmünü koymuştur. Bu bağlamda önce 08.03.1984’de
Büyük Kent Belediye Kararnamesi kabul edilmiştir. Daha sonra da, 09.07.1984 tarihinde 3030
sayılı Büyük Şehir Belediyesi Yönetimi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.
Sivil yönetime geçişle birlikte yerel yönetimler merkezi yönetimle aynı siyasi partinin
etkinliği altında daha önce görülmemiş biçimde desteklenmişler ancak bu durum süreklilik
kazanmamış 1989 yerel seçimleri ile kent yönetimleri ağırlıklı olarak muhalefet kesimlerine
geçtiği için merkeze olan sıkı bağımlılık çemberi kırılamamıştır. Bu bağımlılık çemberinin
günümüze kadar da kırıldığı söylenemez.

Tablo.1.
Türkiye’de Yerel Yönetim Sayıları
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İL ÖZEL İDARELERİ

51

TOPLAM BELEDİYE

1397

Büyükşehir Belediyesi

30

İl Belediyesi

51

Büyükşehir İlçe Belediyesi

519

İlçe Belediyesi

400

Belde Belediyesi

397

KÖY İDARESİ

18238

TOPLAM

19686

Kaynak: (çevrimiçi) https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx,
03.08.2015
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin yerel yönetim geleneği ve tarihçesi öğrenilmiştir. Osmanlı
Devletinden Cumhuriyetin devraldığı mirasın ne olduğu ve Cumhuriyet sonrası yerel
yönetimlerle ilgili yaşanan gelişmelerde bu bölümde öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Yerel yönetim geleneği yurttaşlık bilincini yerleştiren bir gelişmedir
b)
Güçlü bir yerel yönetim, sağlam bir demokratik terbiyenin yerleşmesini
hazırlayan bir toplumsal süreçtir.
c)
Yerel yönetim geleneği ve yerel demokrasi ile bir ülkede demokrasinin varlığı
arasında hiçbir ilişki yoktur.
d)
Avrupa ülkelerindeki demokrasi geleneğinin temelinde yerel yönetimlerin
olduğu söylenebilir.
e)
Türkiye yönetiminin geçmişi, güçlü bir yerel yönetim geleneğinin oluşmasına
olanak vermemiştir.
2)
yanlıştır?

Türkiye’de yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)
Türkiye’de yerel yönetim geleneği köklü olmasa bile vardır.
b)
Türkiye’de Batılı anlamda yerel yönetimlerin çok eski bir geçmişi yoktur.
c)
Osmanlı yönetimi, bütün geleneksel imparatorluklar gibi, yerel demokrasiye
yabancıydı
d)
Yerel yönetim Osmanlı İmparatorluğu’nda 14.yüzyıla ait bir gelişmedir.
e)
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern yerel yönetimlerin kuruluşu Tanzimat
reformlarıyla söz konusu olmuştur.
3)
yanlıştır?

Türkiye’de yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)
Türkiye’de Tanzimatla birlikte ademi merkeziyet güçlenmiştir.
b)
Muhassıllık Meclisleri Türkiye’de yerel demokrasi geleneğinin başlangıcı
sayılabilir.
c)
Tanzimat döneminin idari reformları Türkiye’de yerel yönetimin doğuşu için
gerekli ortamı da hazırlamıştı.
d)
1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi Osmanlı eyalet yönetiminde adem-i
merkeziyetçiliğin ilk ve aşırı somut örneğidir.
e)
1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile eyaletler kaldırılarak, yerine livalardan
oluşan vilayet teşkilatı kurulmuştur.
4)
yanlıştır?

Türkiye’de yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

a)
Ocak 1871’de vilayet sistemi yeniden formüle edilerek, “İdare-i Umumiye-i
Vilayat Nizamnamesi” ilan edilmiştir.
b)
Merkeziyetçi eğilim, Ocak 1871 tarihli Nizamnamede daha da belirgindir.
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c)
1871 statüsü vilayet idaresinde işbölümünü arttırmakla beraber, yürütme
alanında merkezi hükümetin kontrolünü daha da arttırmıştır.
d)
Osmanlı’da taşra idaresinde; vilayet, liva ve kaza idare meclislerini yerel
yönetim kurulu saymak mümkün değildir.
e)
Meclis-i Umumi-yi Vilayet, Osmanlı’da vilayet düzeyinde sadece yerel
temsilcilerden oluşan ve o memleket halkının istek ve sorunlarını vilayet yöneticilerine bildiren
bir organdı.
5)
Türkiye’de yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a)
16 Ağustos 1854 tarihinde yayınlanan resmi bir tebliğ ile “İstanbul Şehremaneti”
kuruldu.
b)
Şehremanetinin kendisine mahsus ve esaslı gelir kaynakları vardı.
c)
İstanbul Şehremanetinin şehir meclisi, verilen işleri başaramadığı gerekçesiyle
3 yıl sonra lağvedilmiştir.
d)
Aralık 1857 tarihli nizamname ile İstanbul on dört belediye dairesine ayrılmıştır.
e)
Altıncı Daire-i Belediye’nin organları merkezi yönetimin atamasıyla
oluşuyordu.
6)
Yerel yönetim geleneği nedir?
7)
Yerel Yönetim geleneği ile demokrasi arasında ilişki var mıdır?
8)
İstanbul Şehremaneti hangi tarihte kurulmuştur.?
9)
1921 Anayasasında yerel yönetimler nasıl düzenlenmiştir?
10)
Belediye kanunu yürürlüğe girdiğinde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal koşulları
nasıldı?
Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)d, 5)b

128

7. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER: İL ÖZEL İDARELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerel yönetimlerin neler olduğu öğrenilecektir. Bunlardan İl Özel İdareleri
ayrıntılı olarak ele alınacak ve organları görev ve yetkileri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İl Özel İdaresinin, İl Genel İdaresinden farkı nedir?
2. İl özel İdaresinin organları nelerdir?
3.İl özel idaresinin giderleri nelerdir?
4.İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri nelerdir?
5. İl genel meclisi nasıl feshedilir?

131

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

İl Encümeni

İl Encümenin görev ve
yetkileri öğrenilecektir.

İl Özel İdaresinin Organları

İl özel İdaresinin
organlarının görev yetkileri
öğrenilecek.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisinin Görev
ve Yetkileri öğrenilecek.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İl Özel İdaresi



İl Genel Meclisi



İl Encümeni
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7.1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/
Yerel Yönetimler)
Yerel yönetimlerin tanımı Anayasada şu şekilde yapılmıştır: “Mahallî idareler; il,
belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzelkişileridir” (1982 Anayasası, m.127). İlgili madde de görüldüğü gibi,
Türkiye’de yerel yönetimlerin üç türü bulunmaktadır. Bunlar: İl özel idaresi, belediye ve
köydür. 1982 Anayasasında yerel yönetimler tek tek sayıldığından Türkiye’de yeni bir yerel
yönetim kademesi kurmak mümkün değildir. Eğer yeni bir yerel yönetim kademesi kurulacaksa
bunun için mutlaka Anayasa değişikliği gerekmektedir.
Yine 127. Maddenin devamında yerel yönetimlerle ilgili bazı hükümlere yer verilmiştir. Bunlar:
-

Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin kanunla düzenlenmesi

gerektiğidir. Ve bu kanunlar yerinden yönetim ilkesine uygun olmak zorundadır. Bir diğeri,
yerel seçimlerin beş yılda bir yapılacağıdır.
-

Anayasaya göre, Kanunla, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri

getirebilir.
-

Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin

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

Merkezî yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü

ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının
korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve
usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
-

Yerel yönetimler, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında birlik

kurabilirler. Ancak bu Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı’nın izni ile olur.

7.2. İl Özel İdaresi
Merkezi yönetimin taşra örgütü olan il, aynı zamanda bir yerel yönetimdir. İl Özel
İdareleri, Osmanlı döneminde, 1864 tarihli Vilayat Nizamnamesi ile kurulmuştur. Bu
Nizamname ile eyalet yerine vilayet (il) düzeni benimsenmiş ve iller için, biri genel, öteki özel
(yerel) olmak üzere iki tür yönetim kabul edilmiştir. 1870' de çıkarılan İdare-i Umumiye-i
Vilayat Nizamnamesi 1864 tarihli Nizamnameyi yürürlükten kaldırmış ve yeni hükümler
getirmiştir. Ancak il özel idareleriyle ilgili temel kanun 1913 tarihinde " İdare-i Umumiye-i
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Vilayat Kanunu Muvakkati" adıyla yürürlüğe girmiştir.7 Cumhuriyet döneminde yapılan kimi
küçük değişikliklerden sonra, 1987'de çıkarılan 3360 sayılı kanun ile, bazı değişiklikler
yapılmış ve bu arada Kanunu Muvakkatin adı da İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir.
Bugün ise il özel idarelerinin yasal çerçevesini 22 Şubat 2005 tarihinde çıkan 5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanunu belirlemiştir. Kanunda il özel idareleri “İl halkının mahallî müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Anayasadaki
yerel yönetim tanımına ek olarak kanunda İl Özel İdarelerinin ‘idarî ve malî özerkliğe’ sahip
olduğu da ifade edilmiştir. İl özel idareleriyle ilgili önemli bir değişiklik Aralık 2012 de
gerçekleşmiştir. 6360 sayılı kanunla Türkiye’de büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel
idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır (31 Mart 2014 tarihi itibariyle). Bugün 30 büyükşehirde
İl Özel İdaresi bulunmamaktadır. İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin
kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Yani taşra teşkilatı olan il idaresini kuran kanun dışında
herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın o yerde il özel idaresi de kurulmuş olur.

7.2.1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları
İl özel idaresi yerel ve ortak nitelikte olmak şartıyla;
- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir
Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun
önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi,
çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları
içinde,
-

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında
yapmakla görevli ve yetkilidir.
- İl özel idareleri tarafından yerine getirilen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il
özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate
alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

7

Keleş, a.g.e., s.137; Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, Beta, İstanbul, 2001, s.176 vd.
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7.2.2. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları
İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
-

Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette

bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları
vermek ve denetlemek.
-

Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir

vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
-

Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak

veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
-

Borç almak ve bağış kabul etmek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar

olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
-

Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve

tahsilini yapmak.
-

Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

7.2.3. İl Özel İdaresinin Organları
İl Özel İdaresinin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

7.2.3.1. İl Genel Meclisi
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin üye sayısı ilin
nüfusuna göre değişmektedir.
İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri
İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
-

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
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-

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile

belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
-

Borçlanmaya karar vermek.

-

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
-

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.
-

Şartlı bağışları kabul etmek.

-

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya

yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
-

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

-

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

-

Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,

iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
-

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı

işbirliği yapılmasına karar vermek.
-

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya

ayrılmaya karar vermek.
-

İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır.
Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve
gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere
dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık
divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Eski İl Özel İdaresi
Kanununda il genel meclisinin başında Vali bulunmaktaydı. Ancak 2005’te çıkan yeni kanunla
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artık İl Genel Meclisinin başında seçilmiş bir başkan bulunmaktadır. İl genel meclisine meclis
başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması
durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni
sağlamakla yükümlüdür.

İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat
toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye önceden bilgi
vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve
zamanı mutat usullerle halka duyurulur. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı
veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Gündem, meclis başkanı tarafından
belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar meclisin ilk
toplantısında gündeme alınır.8 Gündem, çeşitli yollarla da halka duyurulur. İl genel meclisi
üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri,
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir
yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak
duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren
konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. İl genel meclisi, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı,
üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis
başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda
oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün
ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek
toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.

Burada ki “meclisin ilk toplantısında” ibaresi 2012 yılında yapılan yasal değişiklikle eklenmiştir. Bakınız:
R.G. Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489.
8
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İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye
gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek
yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis
kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.
Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli
yollarla halka duyurulur.
İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş
kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık
komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun
ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık
komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.
İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin
toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en
fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri
sonuçlandırır. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı
tarafından doğrudan gündeme alınır.
Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy
ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev
ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir
ve görüş bildirebilir. Her ne kadar oy hakkı olmasa da bahsi geçen kişilerin bu toplantılara
katılması yerel katılım açısından olumludur. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler
bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisinde karara bağlanır. Komisyon
çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla
halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.
İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi
edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek il özel
idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, vali veya
görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. İl genel meclisi
üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak il özel idaresinin işleriyle ilgili
bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek, meclis tarafından kabul
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edildiği takdirde gündeme alınır. Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet
raporunu meclise sunar. Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç
çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis
başkanı tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.
İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Özürsüz
veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına
katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla karar verilir. İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi
durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. İl
genel meclisi kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum
il özel idaresine ait işleri aksatırsa ya da İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî
konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay”ın kararı ile feshedilir.
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların
ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine
seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
İl genel meclisinin; Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi;
Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi;
Geçici olarak görevden uzaklaştırılması; Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının
tutuklanması durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi
yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür.

7.2.3.2. İl Encümeni
İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden
oluşur.9 Yani encümenin üyelerinin tamamı seçimle işbaşına gelmez. Encümen toplantılarına
gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter
başkanlık eder.
2012 yılında yapılan yasal değişiklik öncesi bu hüküm “İl genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri
arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” şeklindeydi. Bakınız: R.G. Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489.
9

140

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel

meclisine görüş bildirmek.
-

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve

uygulamak.
-

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

-

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

-

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan

ihtilafların sulhen halline karar vermek.
-

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak,

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
-

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

-

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Encümen ayrıca, kanunlarla

verilen diğer görevleri yapar.
Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda
başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi vali
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Encümen,
gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. Vali kanun, tüzük,
yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki
toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu
takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine
yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay”ca en geç altmış
gün içinde karara bağlanır.

7.2.3.3.Vali
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl özel idaresinin başı olan
vali aynı zamanda il genel idaresinin de başıdır. Yani iki biriminde başında aynı kişi bulunur.
Kuşkusuz il özel idaresinde valinin görev ve yetkileri ilin yerel ve ortak ihtiyaçlarına yöneliktir.
Valinin görev ve yetkileri şunlardır:
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-

İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare

etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
-

İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-

İl encümenine başkanlık etmek.

-

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

-

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

-

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

-

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları
yapmak.
-

İl özel idaresi personelini atamak.

-

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

-

Şartsız bağışları kabul etmek.

-

İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

-

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro
sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur.
Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanan, Genel sekreter, il özel idaresi
hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il
encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma
programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri
verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter bu hizmetlerin yürütülmesinden
valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki,
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nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas
edilebilir. İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare
teşkilâtı oluşturulabilir.
İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve il özel idaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin
geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve
sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı
olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. İl
özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve
performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu10 hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer
idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından
İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.
Vali, stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya
genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve
kamuoyuna da açıklanır.

İl özel idaresi kanununun yerel özerkliği zedeleyen yeni bir hükmü ise şöyledir: ‘İl özel
idaresi hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatılması halinde İçişleri Bakanının talebi üzerine
yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, aksamanın
giderilmesini il özel idaresinden ister. Bu halde de aksama giderilmezse söz konusu hizmetin
yerine getirilmesini o ilin valisinden ister’ (5302 sayılı kanun, m.40). Sebebi ne olursa olsun
atanmış valinin, seçimlerle işbaşına gelen yerel yöneticinin yerine geçerek faaliyette bulunması
yerel özerklikle bağdaşmaz.
Bu konuyla ilgili diğer bir önemli nokta ise, kamu hukuku statüsüne göre seçilen
belediye başkanınca yürütülen belli bir veya birden çok hizmetin, özel hukuk yargı yerlerinin
10

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, R.G. Tarih: 24.12.2003, Sayı: 25326.
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kararları üzerine yerine geçirilmesine son verilmesi, küresel uygulamaların, Anglosakson
hukuk sistemi biçiminde kamu yönetimine ve il özel idaresine girmesi anlamına gelir. 11 Söz
konusu uygulamadan doğacak uyuşmazlıkların idari yargı mercilerinde çözülmesinin, idare
hukuku ve idari yargı ilkeleri açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

7.3. İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Giderleri
İl özel idaresinin gelirleri şunlardır:
-

Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları.

-

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.

-

Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

-

Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde

edilecek gelirler.
İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı

-

ücretler.
-

Faiz ve ceza gelirleri.

-

Bağışlar. Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.

İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve

-

onarımı için yapılan giderler.
İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret,

-

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
-

Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

-

Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin

takip ve tahsili için yapılacak giderler.
İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında

-

kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı,

-

üyelik aidatı giderleri.
Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.

-

Örsan Ö. Akbulut, “Belediye Yönetimi Reformu: Monolitik İktidar Yapısının Güçlendirilmesi”, ÇYYD,
C.16, S.1, Ocak 2007, s.27.
11
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-

Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

-

Dava takip ve icra giderleri.

-

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

-

Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

-

Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan

ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
-

Sosyokültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

-

Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması

giderleri.
-

Doğal afet giderleri.

-

Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler
Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur.

Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel
meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek
kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı
değişiklikler yapamaz. Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin
bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin mayıs
ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde,
bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.
İl özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla
borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. Ancak bunu yaparken, aşağıda belirtilen usul ve
esaslara uyması gerekir:
-

Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece il özel idaresinin yatırım programında yer
alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir.
-

İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan il özel idaresi, ödeme plânını

bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği
il özel idaresinin kredi isteklerini reddeder.
-

Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ve ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır.
145

-

İl özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip

oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri
toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan
miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyesi bulunan illerin özel idareleri için bir buçuk
kat olarak uygulanır.
-

İl özel idarelerinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı

yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar yukarıdaki fıkradaki miktarın
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının
görüşü alınır.
-

İl özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip

oldukları şirketlerin, en son kesinleşen bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10’unu
geçmeyen iç borçlanmayı il genel meclisinin kararı; %10’u geçen miktarlar için meclis üye tam
sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkında
Türk Ceza Kanununun çeştli hükümleri uygulanır.

İl özel idaresi, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını
üçer aylık dönemler halinde İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilatı ve
Hazine müsteşarlıklarına gönderir. İl özel idaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında,
ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. İl özel idaresi, ayrıca, özel
gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak
yapabilir. Bu işletmeler il özel idaresinin tâbi olduğu usule göre denetlenir. İl özel idaresi, il
genel meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren
uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir. İl özel idaresi, bu örgütlerle ortak faaliyet
ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve
uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin
alınması zorunludur. İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle
yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin
yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği
artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin
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nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan bir
yönetmelikle belirlenmiştir.12

12

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, R.G. Tarih: 09.10.2005, Sayı: 25961.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/ Yerel
Yönetimler) değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bu bölümde İl Özel İdaresi bütün boyutlarıyla
ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi İl özel idaresinin gelirlerinden birisi değilldir?

a)
Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergiler
b)
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
c)
Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergiler
d)
Kanunlarla gösterilen il özel idaresi harçlar
e)
Cumhurbaşkanı yardımları
2)
Aşağıdakilerden hangisi Valinin görev ve yetkilerinden birisi değilldir?
a)
İl encümenine başkanlık etmek.
b)
İl özel idaresi personelini eğitmek
c)
İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak
d)
İl özel idaresi personelini atamak
e)
Şartsız bağışları kabul etmek
3) Aşağıdakilerden hangisi İl Encümenin görev ve yetkilerinden birisi değilldir?
a)
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
b)
Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek
c) Kanunla belirlenen vergileri koymak
d) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
e) Bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek
4) Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkilerinden birisi değildir?
a)
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri yapmak
b)
Borçlanmaya karar vermek
c)
Şartlı bağışları kabul etmek
d)
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
e)
İl özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve
karara bağlamak
5) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin karar organıdır?
a) Vali
b) İl Encümeni
c) İl Genel Meclisi
d) İl Daimi Meclisi
e) Kaymakam
6) İl Genel İdaresinin başı olan Vali ile İl Özel İdaresinin başı olan Vali aynı kişi midir?
7) İl Encümeni hangi sıklıkla toplanır?
8) İl Genel Meclisi hangi sıklıkla toplanır?
9) İl Genel Meclisi Valinin görevine son verebilir mi?
10) İl Genel Meclisinin başında kim bulunur?
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Cevaplar
1),e 2),b 3),c 4)a, 5)c
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8. BELEDİYELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de temel yerel yönetim birimi olan Belediyeler üzerinde
durulacaktır. Belediyelerin nasıl kurulduğu, organlarının neler olduğu bu bölümde
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri nelerdir?
2. Belediyenin organları nelerdir?
3.İçişleri Bakanı Belediye meclisini feshedebilir mi?
4.Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri nelerdir?
5. Belediye başkanı olabilmek için kaçyaşını doldurmuş olmak gerekir?
6. Belediye idaresinin gelirleri nelerdir?
7.Belediyelerin arsa ve konut üretebilir mi?
8.Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem,
flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda yetkili merci neresidir?
9. Belediyeler uluslararası örgütlere üye olmak için herhangi bir makamdan izin alırlar mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım Okuyarak ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Belediye İdaresi

Belediyenin Organları
Öğrenilecektir.

Belediye Meclisi

Belediye Meclisinin
Kazanım Okuyarak ve
Oluşumu, Görev ve Yetkileri Araştırarak Geliştirilecektir.
Öğrenilecektir

Belediye Encümeni

Belediye Encümeninin
Kazanım Okuyarak ve
Oluşumu, Görev ve Yetkileri Araştırarak Geliştirilecektir.
Öğrenilecektir.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanın Görev ve
Yetkileri Öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Belediye Gelir ve Giderleri

Belediyelerin Gelir Ve
Giderlerinin Neler Olduğu
ve Bütçesi Öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Belediyelerin Yurtdışı
İlişkileri

Belediyelerin Diğer Ülke
Yerel Yönetimleriyle
İlişkilerinin Ne Şekilde
Olacağı Öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak ve
Araştırarak Geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Belediye



Belediye Meclisi



Belediye Başkanı



Belediye Encümeni



Belediye Teşkilatı
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Giriş
Bu bölümde Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarından (Mahalli İdareler/ Yerel
Yönetimler) belediyeler anlatılacaktır. Bu kapsamda bu bölümde Belediyeler bütün
boyutlarıyla ele alınacaktır.
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8.1. Belediye Yönetimi
Yerel yönetimlerin ikinci türünü teşkil eden belediyeler; belde sakinlerinin yerel ve
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Belediyeler, 3 Temmuz 2005
tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. 2015 verilerine göre bugün
Türkiye’de 1397 belediye bulunmaktadır. Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye
kurulabilmesi için nüfusunun asgari 5000 ve üzeri olması gerekir. İl ve ilçe merkezlerinde ise
nüfus kriterine bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur.İçme ve kullanma suyu havzaları
ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000
metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.Köylerin veya muhtelif köy
kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek
yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları
toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az
yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin
kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim
kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve
sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri
Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname Cumhurbaşkanı
kararı ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve
üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine, müşterek
kararnameyle Cumhurbaşkanı kararı ile belediye kurulabilir.

8.1.1. Belediye Yönetiminin Görevleri
Belediyelerin görevleri 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:
“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
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- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda
üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir.
- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin
kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.”

8.1.2. Belediye Yönetiminin Yetkileri ve İmtiyazları
5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde belediye yönetiminin yetkileri ve
imtiyazları şu şekilde sayılmıştır:
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
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- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek.
- Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek. Bu gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması
için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
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ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Belediye, yukarıda sayılan hizmetlerden bazılarını (içme suyu, toplu taşıma, katı atıkların
toplanması) Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.

8.2. Belediyenin Organları
Belediyenin belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı
vardır.

8.2.1. Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
-

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
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-

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde

il çevre düzeni plânını kabul etmek.
-

Borçlanmaya karar vermek.

-

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
-

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
-

Şartlı bağışları kabul etmek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
-

Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
-

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
-

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

-

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal

ve değiştirilmesine karar vermek.
-

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

-

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
-

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya

ayrılmaya karar vermek.
-

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve
sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
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gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
-

Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

-

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

-

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

-

İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul

etmek.
Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının
başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis
birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer.
İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar
görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclise belediye başkanı,
katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci
başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı
meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, belediye başkanının başkanlığında, önceden
kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.
Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi
en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında
toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis
başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri
ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır. Meclis
başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından
belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur.
Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili
konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul
edildiği takdirde gündeme alınır. İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer
konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde
komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir.
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Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda
meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde
toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az
olmayan üye sayısı ile yapılır.
Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek
yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi
istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen
kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten
itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare
amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Daha önce kanunda yer alan “Mülkî idare
amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir” hükmü Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 13 Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde
uygun araçlarla halka duyurulur.
Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas
komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı
aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl
ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar
komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla
on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri
sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin
sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme
alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra
belediye meclisinde karara bağlanır.

13
Belediye kanununda yer alan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 04.02.2010 tarihinde iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi iptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte
gördüğünden, iptal hükmünün, kararın resmî gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe
girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı için bakınız: R.G. Tarih: 21.06.2010, Sayı: 27619.
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Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların
görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Ayrıca Komisyon
isterse çalışmalarında uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli
yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere
belirlenecek bedel karşılığında verilir.
Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme,
denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis
başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir.
Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak
cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak,
belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis
tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Belediye başkanınca meclise sunulan bir
önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç
çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis
başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli
görüşüyle birlikte Danıştay”a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay”ca uygun görüldüğü
takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri
oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru
önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün
geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanması yukarıda anlatılan faaliyet
raporunda olduğu gibidir.
Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden
istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin
kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine
karar verilir.
Belediye meclisi;
-

Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum

belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,
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-

Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay”ın kararı ile feshedilir.
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir
ay içinde karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi
tamamlar. Belediye meclisinin, Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının
ertelenmesi; Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması; Yedek üyelerin
getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi; Geçici olarak
görevden uzaklaştırılması hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis
seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından
yürütülür.

8..2.2. Belediye Encümeni
Belediye Encümeni, belediyenin müzakere ve danışma organıdır. Belediye encümeni, belediye
başkanının başkanlığında;
- İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl
kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve
belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi
kişiden,
- Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir
yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye

meclisine görüş bildirmek.
-

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve

uygulamak.
-

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
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-

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

-

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
-

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
-

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ve kanunlarda belediye

encümenine verilen görevleri yerine getirmek
Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte
toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların
eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun
görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen
konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek
karara bağlanır.

8.2.3. Belediye Başkanı
Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Belediye başkanı, belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir.
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında
görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
-

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
-

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
-

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-

Meclise ve encümene başkanlık etmek.
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-

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

-

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

-

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

-

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

-

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay

vermek.
-

Belediye personelini atamak.

-

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

-

Şartsız bağışları kabul etmek.

-

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

-

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
-

Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak ve kanunlarla belediyeye

verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak
ve yetkileri kullanmak.
-

Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı

hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini
başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.
Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma
plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa
üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak
hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu
50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.
Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Bunların dışında
belediye kanunu bazı hallerde belediye başkanlığının düşebileceğinden bahseder. Buna göre:
Belediye başkanının;
-

Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun

mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,
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-

Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

-

Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık

kuruluşu raporuyla belgelenmesi,
Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana

-

gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı
sona erer.
Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından
belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı
üyenin başkanlığında toplanarak;
-

Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu
hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

-

Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

-

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla
seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam
sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en
fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği
durumunda kur'a çekilir.
Yukarıda ki maddeler uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye çeşitli

nedenlerle boşalması durumunda belediye başkanı yeniden seçilir. Yeni seçilen belediye
başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni
başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve
dönünceye kadar görev yapar. Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye
başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili,
onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi
tarafından yürütülür. Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde
tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. Belediye
başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili
169

seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına
büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından
görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip
olması şarttır.
Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan
belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından
görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı
sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan
yararlanmaya devam eder. Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir.
Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. Görevden
uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı
verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen
bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

8.3. Belediye Teşkilâtı
Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve
zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve
kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına
uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre
diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi
belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır.
Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye
meclisinin bilgisine sunulur. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan
belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü
takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001- 200.000 arasında olan
belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve
fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak
görevlendirebilir.

8.4. Belediyenin Gelir ve Giderleri
Belediyenin gelirleri şunlardır:
-

Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.

-

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
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-

Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

-

Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde

edilecek gelirler.
-

Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı

ücretler.
-

Faiz ve ceza gelirleri.

-

Bağışlar.

-

Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler.

Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde
belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe belediyeleri tarafından
alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez.
Belediyenin giderleri şunlardır:
-

Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı

için yapılan giderler.
-

Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek,

huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
-

Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

-

Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin

takip ve tahsili için yapılacak giderler.
-

Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için

yapılacak giderler.
-

Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık

payı ve üyelik aidatı giderleri.
-

Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.

-

Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

-

Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve

yardımlar.
-

Dava takip ve icra giderleri.

-

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
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-

Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

-

Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan

ortak hizmetler ve proje giderleri.
-

Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

-

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

-

Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

-

Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

-

İmar düzenleme giderleri.

-

Her türlü proje giderleri.

Belediye Bütçesi
Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe,
belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile
finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama
yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin
verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.Belediye başkanı tarafından
hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına
eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi
inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis
bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul
edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda
belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:
-

Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan
projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.
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-

İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu

bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği
belediyenin kredi isteklerini reddeder.
-

Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır.
-

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip

oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri
toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak
uygulanır.
-

Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı

yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar yukarıdaki fıkradaki miktarın
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının
görüşü alınır.
-

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip

oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.
Bu usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, Türk Ceza Kanununun
görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin
ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına,
Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına
gönderir.
Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı
ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre
korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut,
toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma
yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve
bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine
sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme kurabilir.
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Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen
usûllere göre şirket kurabilir. Bunun için belediye meclisi tarafından olumlu karar alındıktan
sonra, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26. maddesine göre, Bakanlar
Kurulunun da izni gerekir. Belediye, ayrıca, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri
Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.
Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve
restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar
oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu
korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüşüm ve
gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile
ilân edilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit
yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje
alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde
bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje
alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak
davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
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8.5. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda
faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir.14 Belediye bu örgütler ve
yabancı yerel yönetimlerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent
ilişkisi kurabilir. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası
anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması
zorunludur.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Dünya Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı
(UCLG), Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) gibi.
14
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarından belediyelerin nasıl
kurulduğu, organlarının neler olduğu, görev ve yetkilerinin neler olduğu öğrenilmiştir.

177

Bölüm Soruları
1) Bir yerde belediye kurulabilmesi için asgari nüfus kriteri nedir?
a)
2000
b)
3000
c)
4000
d)
5000
e)
6000
2)
Aşağıdakilerden hangisinde belediyenin organları doğru olarak verilmiştir ?
a)
Belediye meclisi, il encümeni ve belediye başkanı
b)
İl Genel Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı
c)
Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı
d)
Belediye meclisi, belediye encümeni ve vali
e)
Belediye meclisi, belediye encümeni ve kaymakam
3)
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin karar organıdır?
a)
Vali
b)
Belediye Başkanı
c)
Belediye Meclisi
d)
Belediye İdare Kurulu
e)
Kaymakar
4)
Belediye sınırları içerisindeki Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek vermeye yetkili kurum hangisidir?
a)
Belediye encümeni
b)
Belediye meclisi
c)
Belediye Başkanı
d)
Vali
e)
Kaymakam
5)
Belediye Meclisi kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde
mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilmelidir?
a)
5
b)
7
c)
15
d)
30
e)
45
6) Belediye Başkanı nasıl işbaşına gelir?
7) Vali belediye başkanını görevden alabilir mi?
8) Belediye Encümeninin memur üyelerini kim atar?
9) Belediye İdaresinin asli karar organı hangisidir?
10) Belediye başkanı seçilebilmek için ikamet şartı var mıdır?
Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)b, 5)b
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9. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 1984 yılında yönetim yapımıza giren Büyükşehir Belediyelerinin nasıl
kurulduğunu, organlarının neler olduğunu, görev ve yetkilerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
Ayrıca 2012 yılında yasalaşan 2014 yılında ise yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunun getirdiği
yenilikler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de kaç Büyükşehir Belediyesi vardır?
2. Bir yerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için nüfusunun asgari kaç olması
gerekir?
3. 3.Büyükşehir Belediye Encümeninin tüm üyeleri seçimle mi işbaşına gemiştir?
4. 4.Büyükşehir Belediyeleri ilçe belediyelerinin hiyerarşik üstü müdür?
5. Büyükşehir Belediyelerinde Genel Sekreterin görevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesinin
nasıl kurulduğu ve
şartlarının neler olduğu
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin oluşumu ve
görevleri öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Büyükşehir Belediye
Encümeni

Büyükşehir Belediye
Encümeninin oluşumu ve
görevleri öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Büyükşehir Belediye
Başkanını

Büyükşehir Belediye
Başkanının nasış seçildiği,
şartları, görev ve
yetkilerinin neler olduğu
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Büyükşehir Belediyesi



6360 Sayılı Kanun



Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Büyükşehir Belediyesi Encümeni



Büyükşehir Belediyesi Meclisi
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Giriş
Bu bölümde özellikle Büyükşehir Belediyesinin nasıl kurulduğu, organlarının oluşumu,
görev ve yetkileri ele alınacaktır. Ayrıca 2012 yılında yasalaşan 2014 yılında ise yürürlüğe giren
6360 sayılı kanunun getirdiği yenilikler ayrıntılı olarak incelenecektir.
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9.1. Büyükşehir Belediye Yönetimi
Bugün yürürlükte olan büyükşehir yönetimi sistemi, dayanağını 1982 Anayasası'nın
"büyük şehirler için özel yönetim biçimi getirilebileceği" hükmünden almaktadır (m.127).
Türkiye’de büyük şehir belediyesi adını taşıyan yeni bir yerel yönetim örgütünün kurulması ilk
kez 1984 yılında olmuştur. O tarihte çıkan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun bu yeni sistemin temel düzenleyici kurallarını getirmiştir. Bugün ise
büyükşehir belediyeleri, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
ile düzenlenmiştir. 15 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kanuna göre “büyükşehir belediyesi”, sınırları il mülki sınırı
olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî
özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri
kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini ifade eder
(5216 Sayılı Kanun, m.3).
Toplam nüfusu 750.000'den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyelerine dönüştürülebilir. Görüldüğü gibi bir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi
kanun ile olmaktadır. Belediyeler ise müşterek kararname Cumhurbaşkanı kararı ile
kurulmaktaydıur.
6360 sayılı kanun çıkmadan önce Büyükşehir belediyelerinin sınırları, tüm il mülkî
sınırlarını kapsamaz, sadece adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarını kapsardı.
(Bunun sadece iki istisnası vardı. Bu istisnalar İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyeleriydi).
Ancak yeni kanunla birlikte artık tüm büyükşehir belediyelerinde, belediye sınırı il mülki idare
sınırı olmuştur.
2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” Büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli değişiklikler
getirmiştir. Bu kanunla getirilen değişikliklerin önemli bir kısmı ilk mahalli idareler

15

R.G. Tarih: 23.7.2004, Sayı: 25531.
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genel seçiminden sonra yani 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 16 Bu
kanunun getirdiği yenilikler şu şekildedir:
-

Büyükşehir belediyesinin tanımı: “Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki
ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak
kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” şeklinde
değişmiştir

-

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde de büyükşehir belediyesi
kurulmuştur. Böylece Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkmıştır.

-

Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur. Dolayısıyla daha önce
sadece İstanbul ve Kocaeli için söz konusu olan ilin tamamını kapsayan büyükşehir
modeli artık tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli olmuştur. Ayrıca il sınırları içinde
kalan bütün ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüşmüştür

-

Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel
kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

-

Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ki İl özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır. Böylece büyükşehir olan illerde yerel yönetim birimi olarak sadece
Büyükşehir belesiyesi ve ilçe belediyeleri kalmıştır.

-

Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ki bucaklar ve bucak teşkilatları
kaldırılmıştır.

9.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık

-

hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde

-

1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon
R.G. Tarih: 06.12.2012, Sayı: 28489
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plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve
parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
-

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje,

yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve
her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
Büyükşehir belediyeleri bu yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili
belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini
belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
-

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine

büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek
ve denetlemek.
-

Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak (Arsa ve konut

üretimi ile kentsel dönüşüme ilişkin yetkiler).
-

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu

taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu
üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
-

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,

meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların
temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak
bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak
yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
-

Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

-

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence
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yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde
toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı,
moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve
aktarma istasyonuna

kadar taşınması

hariç

katı

atıkların

ve

hafriyatın

yeniden

değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu
amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin
hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek;
deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.
-

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve
işletmek.
-

Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini

yerine getirmek.
-

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,

işlettirmek veya ruhsat vermek.
-

Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi
yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor
müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
-

Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler

yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü
bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
-

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

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
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-

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde
taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
-

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri

kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda
üretilen suları pazarlamak.
-

Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile

ilgili hizmetleri yürütmek.
-

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya

işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
-

İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer

hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve
malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı
madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi
kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
-

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
-

Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

-

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye

etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.
Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri
şunlardır:
-

Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada

sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
-

Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma

istasyonuna taşımak.
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-

Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
-

Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere

verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak;
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;
mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
-

Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

-

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye

etmek ve yıkmak.
Büyükşehir, ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Büyükşehir Belediye
Kanunu ile birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere
tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar
uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek
her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde
kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların
giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve
aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye
yetkilidir.

9.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir belediyesi Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve
Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere üç organı vardır.

9.3.1. Büyükşehir Belediye Meclisi
Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin asli karar organıdır. Meclis,
büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki belediye meclislerinin üyelerinin belirli bir
kısmından oluşur. Yani büyükşehir belediye meclisi üyelikleri için ayrı bir seçim yapılmaz.
Meclis, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan belediye sınırları içinde kalan ilçe
seçim çevreleri için belirlenen belediye meclisleri üye sayısının, her ilçe için beşte biri alınmak
suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir
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belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları,
büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci
haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe
görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.
Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden
bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı
yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Büyükşehir
belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç
defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak
duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren
konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.
Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi
gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir
belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir
belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.
Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en
geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Daha önce kanunda yer alan “Mülkî idare amiri
hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı mercilerine başvurabilir” hükmü ise
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 17 Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye
meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde
büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek
aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç
ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.
Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden
oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve

17
Büyükşehir belediye kanununda yer alan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 04.02.2010 tarihinde
iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici
nitelikte gördüğünden, iptal hükmünün, kararın resmî gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra
yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı için bakınız: R.G. Tarih: 21.06.2010, Sayı:
27619.
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bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân
ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun
kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer
komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon
bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından
doğrudan meclis gündemine alınır.
Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla
ilgili

olmak

üzere;

kurum

temsilcileri,

kamu

kurumu

niteliğindeki

meslek

kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas
komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına
giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara
bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir
belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

9.3.2. Büyükşehir Belediye Encümeni
Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin
kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî
hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği
beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına
genel sekreter başkanlık eder.

9.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin
temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler
tarafından beş yıllığına doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye
Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları
büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.
Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince
siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin
başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
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Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
-

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,

beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
-

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
-

Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını

uygulamak.
-

5216 sayılı kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve

verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
-

Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli

yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe
tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
-

Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini

sağlamak.
-

Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme

yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
-

Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini

temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
-

Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

-

Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

-

Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir

belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
-

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili

faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Yukarıda bahsettiğimiz Belediye Kanunundaki hükümler büyükşehir belediye
başkanları içinde geçerlidir. Ayrıca, büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem
ve işlemlere katılan büyükşehir, ilçe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son
verilir. Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik,
daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya
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birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde
başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için,
genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı
atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun
direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına,
stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından
sağlanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.
Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dâhil bakanlık genel müdürleri,
genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk
müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili
mevzuatında öngörülen ek gösterge vb. tüm haklardan aynen yararlanırlar.

Büyükşehir

belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü
unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

9.4. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri
Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır:
-

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir

belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence
Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u
nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si.
-

Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme

yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.
-

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu

alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma,
tahsis ve bakım ücretleri.
-

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki park yerlerinin işletilmesinden elde edilen

gelirin ilçe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si.
-

Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye

Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon
harcamalarına katılma payları.
-

Kira, faiz ve ceza gelirleri.

-

Kamu idare ve müesseselerinin yardımları.
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-

Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık

sonucu aktarılacak gelirler.
-

Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından büyükşehir belediye

meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.
-

Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.

-

Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler.

-

Şartlı ve şartsız bağışlar ve diğer gelirler.
Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler

ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve
doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde,

ilgili belediye veya bağlı

kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel
bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. Gecikmeden
kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe belediye başkanı ve
sayman şahsen sorumludur. Bu hüküm, ilçe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü
aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri
ve saymanları hakkında da uygulanır.
Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir
belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında
bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Büyükşehir, ilçe belediye
bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek
karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyelerinin
bütçelerini kabul ederken; bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve
ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye; Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya,
kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını
kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye; Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması
gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye; Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için
gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçelerinde
yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştay’a itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün
içinde karara bağlar. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlar belediye
yönetiminde olduğu gibidir.
Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta
belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı
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kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında
görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;
ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler
ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini
devredebilir.
Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi
bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe
belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir
belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir belediyesi,
kendisine verilen hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını
dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler
arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya
birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir
belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından
yapılabilir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım
yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve
bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan
projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe
belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Büyükşehir Belediyelerinin nasıl kurulduğu, görev ve yetkilerinin neler
olduğu, gelirlerinin neler olduğu ayrıntılı bir şekilde öğrenilmiştir. Ayrıca 2012 yılında
çıkartılan, büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli hükümler getiren 6360 sayılı kanun ayrıntılı
olarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İllerden hangisi 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir
belediyesine olmuştur?
a)
Bursa
b)
İstanbul
c)
Van
d)
Edirne
e)
Kırklareli
2) Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı kaçtır?
a)
15
b)
20
c)
25
d)
30
e)
32
3) Bir ilde büyükşehir belediyesi kurulması için nüfusu asgari kaç olmalıdır?
a)
100.000
b)
400.000
c)
500.000
d)
750.000
e)
1.000.000
4) Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az kaç kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurabilir?
a)
3
b)
5
c)
7
d)
8
e)
10
5) Büyükşehir Belediye Encümeni kaç kişiden oluşur?
a)
4
b)
5
c)
8
d)
10
e)
11
6)Büyükşehir belediyeleri Anayasal kuruluşlar mıdır?
7)Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinin hiyerarşik üstü müdür?
8)Büyükşehir belediye meclisi üyeleri doğrudan doğruya seçimle mi işbaşına gelir?
9)Büyükşehir belediye sınırları içerisinde köy idareleri bulunur mu?
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10)Büyükşehir belediyeleri nasıl kurulur?
11)İçişleri Bakanı Büyükşehir belediye başkanını görevden alabilir mi?
Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)b, 5)e
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10. KÖY İDARESİ

201

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde son yerel yönetim birimi olan Köy idaresi ve organları üzerinde
durulacaktır. Yerel yönetim olmamakla birlikte Mahalle Yönetimi de bu kısımda
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Köyün Organları nelerdir?
2.Mahalle bir mahalli idare midir?
3.Köy Derneğinin üyeleri kimlerdir?
4.Köyün organı olan İhtiyar Meclisinde genç üyeler bulunabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Köy İdaresi

Köy Yönetimi Hakkında
Bilgi Sahibi Olunacaktır.

Mahalle

Mahalle nasıl kurulur,
organları nelerdir sorularının
cevabı verilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar



Köy



Mahall



Muhtar

205

Giriş
Bu bölümde genel olarak köyden bahsedilecektir. Bu çerçevede köy yönetim şekli ve
organları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Köy yönetiminin yanında mahalle hakkında
genel bilgiler aktarılacaktır.
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10.1. Köy Yönetimi
Türkiye’de köylerle ilgili ilk düzenlemeye 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayat
Nizamnamesi ile gidilmiştir. Köylerin kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim olarak
ortaya çıkması ise Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlar. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı
Köy Kanunu18 ile köylere bir yerel yönetim olarak kamu tüzel kişiliği tanınmıştır. Günümüzde
köylerin önemli bir kısmı tarihsel süreçte kendiliğinden oluşmuştur. Ancak doğal afet, güvenlik
gibi sebeplerle bir yerde köy kurulması gerekebilir. Böyle bir durumda köy idari kararla
kurulur. Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından bir
yerde köy kurmadan önce, o yerdeki il idare kurulu, il genel meclisi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınır. 2015 verilerine göre bugün Türkiye’de 18.217
köy bulunmaktadır. Köy kanununda köy “nüfusu iki binden aşağı yurtlar”, “ cami, mektep,
otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar
bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler” ve “bir yerden bir yere götürülebilen
veya götürülemeyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı
başına bir varlıktır” şeklinde tanımlanmıştır.

10.2. Köyün Organları
Köyün üç organı vardır: Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi. Bunları sırasıyla
inceleyelim.

10.2.1. Muhtar
Muhtar, köy yönetiminin başıdır. Köy derneği tarafından beş yıllığına seçilir. Köyün
muhtarı, aynı zamanda merkezi yönetimin köydeki görevlisidir. Nitekim Köy Kanunun da
‘Muhtar Devletin memurudur’ ifadesi yer almaktadır. Köy tüzel kişiliğinin başı olan muhtar
ihtiyar meclisi ile görüşerek, köyle ilgili işleri yürütür, köy işlerine harcanacak parayı toplar.
Muhtar, köy işleriyle ilgili emir verme yetkisine de sahiptir. Köy kanununa göre, köyün sınırı
içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar
meclisinin görevidir. Muhtarın göreceği işler ‘devlet işleri’ ve ‘köy işleri’ olmak üzere ikiye
ayrılır: Muhtarın göreceği devlet işlerinin bazıları şunlardır: “Hükümet tarafından bildirilecek
kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar,
emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak
(asayişi korumak); Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve boşananların defterini yapıp
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ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte
götürerek vukuatı yürüttürmek; Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber
vermek; Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım
gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak.”
Muhtarın göreceği köy işlerinin bazıları ise şunlardır: “İhtiyar meclisi ile görüştükten
sonra köylüyü işe çağırmak; İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;
Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak”. Köy muhtarının tüm
işlemleri, mahallin en büyük mülki amirinin onamasına tabidir. Muhtarının köyün yararına
olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Ancak, kaymakam muhtarın yerine geçerek
kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir. İl merkezine bağlı köylerde
vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer
görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı uyarıda bulunurlar. Buna rağmen iş
görmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır. Örneğin 2010 yılında
30 muhtar bu şekilde görevden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan sadece 12 si göreve iade
edilmiştir. 19 Türkiye’de otuz dört binin üzerinde muhtar olduğu düşünüldüğünde görevden
uzaklaştırma yetkisinin çok az başvurulan bir yol olduğu anlaşılmaktadır. Köy kanununa göre
köye ait işler ikiye ayrılır (m.12 ): Mecburi olan işler ve Köylünün isteğine bağlı olan işler.
Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde ceza yoktur. Ancak
köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarısından çoğu hükmederler ve ile bağlı
olan yerlerde vali ve ilçeye bağlı olan köylerde kaymakamın onayını alırlarsa o iş bütün köylü
için mecburi olur ve yapmayan ceza görür.

10.2.2. Köy Derneği
Köy derneği köydeki kadın ve erkek tüm seçmenlerden oluşur. Köy muhtarı ve ihtiyar
meclisi üyeleri doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından
seçilir.

10.2.3. İhtiyar Meclisi
Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. İhtiyar meclisinin üyeleri köy derneği tarafından
seçilir. Köyün imamı ile öğretmeni veya başöğretmeni ihtiyar meclisinin doğal üyesidirler.
İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanır. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır.
İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi
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köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. İhtiyar meclisi köy işlerini en önemli
olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasıyla hepsini köylüye
gördürmeğe çalışır. Önce yapılması lazım gelen sağlık, yol, okul işlerinin geri bırakıldığı haber
alınır veya şikâyet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda
yapılır. İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur ve hangi işleri köylü tarafından kendileri
çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile veya işçi ile görülebileceğine karar verir.
"Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışarak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile
uğraşmadıkları boş zamanlara bırakır."
Yukarıda bahsettiğimiz hükümler nüfusu yüz elliden yukarı olan köyler içindir. Nüfusu
yüz elliden aşağı olan köyler köy kanununa göre köy ahalisinden seçim hakkı olanların
yarısından çoğunun istemesiyle etrafındaki bir saat ve ondan aşağı olan köylerden birine
bağlanırlar veyahut vali veya kaymakam bu kanunun hangi maddeleri yapılacağını ayrıca
emreder. Bu türde köyler hiçbir köye bağlanmaz ve vali veya kaymakam da hiçbir emir
vermezse eski göreneklerine göre işlerini yaparlar.

10.3. Mahalle Yönetimi
5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre, belediye sınırları içinde mahalle
kurulması, kaldırılması,

birleştirilmesi,

bölünmesi,

adlarıyla sınırlarının tespiti

ve

değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.
Mahalle yönetimin organları seçimle iş başına gelmelerine rağmen, mahalle yönetimi bir yerel
yönetim değildir ve tüzel kişiliği yoktur. Mahalle örgütünün organları, muhtar ve ihtiyar
heyetidir. Muhtar ve muhtarın başkanlığında dört üyeden oluşan ihtiyar heyeti, doğrudan
doğruya mahallede bulunan seçmenler tarafından çoğunluk usulü ile 5 yıl için seçilirler. Bu
seçimlerde siyasal partiler tarafından aday gösterilemez. Mahalle yönetiminin görevleri, "Şehir
ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun" da ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Ayrıca, Nüfus Kanunu, Askerlik Kanunu gibi kanunlar ile de mahalle yönetimine
çeşitli görevler verilmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Köy ve Mahallenin yapısı, işleyişi ve organları hakkında bilgiler ortaya
konulmuştur. Bu bölümde Köy ve Mahalle bütün yönleriyle değerlendirilerek ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Köy kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

a)
1920
b)
1923
c)
1924
d)
1925
e)
1930
2)
Aşağıdakilerden hangisinde köyün organları doğru verilmiştir?
a)
Köy Derneği, İhtiyar Meclisi, Kaymakam
b)
Muhtar, Köy Derneği, İhtiyar Meclisi
c)
Muhtar, Köy Derneği, Yaşlılar Konseyi
d)
Muhtar, Köy Derneği, Köy Ocağı
e)
Muhtar, Kaymakam, Köy Derneği
3)
Muhtar kaç yıllığına seçilir?
a)
3
b)
4
c)
5
d)
6
e)
7
4)
Türkiye’de köy idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Türkiye’de köylerle ilgili ilk düzenlemeye 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayat
Nizamnamesi ile gidilmiştir.
b)
Köylerin kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim olarak ortaya çıkması ise
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlar.
c)
442 sayılı Köy Kanunu ile köylere bir yerel yönetim olarak kamu tüzel kişiliği
tanınmıştır.
d)
Günümüzde köylerin önemli bir kısmı tarihsel süreçte kendiliğinden oluşmuştur.
e)
Artık Türkiye’de köy idaresi kurulamamaktadır.
5)
Türkiye’de köy idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmıştır.
b)
İçişleri Bakanlığı tarafından bir yerde köy kurmadan önce, o yerdeki il idare
kurulu, il genel meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınır.
c)
Köy kanununda köyle ilgili birden fazla tanım vardır.
d)
Köy kanununda “nüfusu binden aşağı yurtlar”a köy denir.
e)
Köy kanununa göre “cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları
bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir
köy teşkil ederler”.
6) Köy İdaresinin kamu tüzel kişiliği var mıdır?
7) Mahalleler nasıl kurulur?
8) Mahallenin organları seçimle mi işbaşına gelir?
9) Mahalle bir yerel yönetim midir?
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10) Mahalle idaresi ülkemizde ilk kez hangi tarihte kurulmuştur?
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)e, 5)d
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11. YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yerel Yönetim Birlikleri kuruluşu ve organlarıbu bölümde incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yerel yönetimler neden birlik kurarlar?
2. Köylere Hizmet Götürme Birliği ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerel Yönetim Birlikleri

Yerel Yönetim Birliklerinin
ne iş yaptığı hangi
organlardan oluştuğu
öğrenilecektir.

Köylere Hizmet Götürme
Birliği

Köylere Hizmet Götürme
Birliklerinin yapısı ve
görevleri öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yerel Yönetim Birlikleri



Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
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Giriş
Bu bölümde genel olarak yerel yönetim birliklerinden bahsedilecektir. Bu çerçevede
yerel yönetim birliklerinin organları, gelirleri incelenecektir. Ayrıca köylere hizmet götürme
birlikleri üzerinde durulacaktır.

.
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11.1. Yerel Yönetim Birlikleri
Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi aralarında
Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı’nın izni ile birlik kurabilecekleri 1982 Anayasasının 127.
maddesinde ifade edilmiştir. Türkiye’de yerel yönetim birlikleri 5355 sayılı ‘Mahalli İdare
Birlikleri Kanunu’ ile düzenlenmiştir. 20 Kanunda birliklerin tanımı “birden fazla mahallî
idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi
aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Yerel yönetim birliği
kurulabilmesi için en az iki yerel yönetimin bir araya gelerek bir tüzük etrafında anlaşmaları
gerekmektedir. İlgili valiliğin ya da İçişleri Bakanlığının tüzüğü onaylamasından sonra
Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı kararı ile yerel yönetim birliği kurulabilmektedir. Kurulmuş
bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen yerel yönetim meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru
üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı’nın
izni aranmaz. Ayrılmada ilgili yerel yönetim meclisinin kararı yeterlidir. 2014 yılı itibariyle;
443’ü Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), 92’si içme suyu birliği, 57’si belediye hizmet
birliği, 53’ü turizm birliği, 99’u çevre altyapı hizmet birliği, 12’si özel idare-belediye hizmet
birliği, 2’si ulusal düzeyde birlik, 11’i kalkınma birliği ve 15’i diğer birlikler olmak üzere
toplam birlik sayısı 784’dür. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesine
göre ülke düzeyinde, belediyeleri temsil etmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği ve il özel
idarelerini temsil etmek üzere Vilayetler Hizmet Birliği kurulmuştur.

11.2. Yerel Yönetim Birliğinin Organları
Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.

11.2.1. Birlik Meclisi
Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi yerel yönetimlerin meclislerinin
kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde
belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin
sayısı yerel yönetim meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı
kadar yedek üye seçilir. Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye
başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında
doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Vali ve belediye başkanı
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birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Birlik
başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.
Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve yerel yönetimler seçim sonuçlarının Yüksek
Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerin mülkî
idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin
başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla
birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra
seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar.
Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, birlik merkezinin
bulunduğu ilin valisidir,
Meclis toplantıları, üye yerel yönetimlerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri
dikkate alınarak yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır.
Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik başkanı, üye yerel yönetim meclislerinden
birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda
kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü
toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve
ayrıca ilân edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş
görüşülemez. Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet
konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri
arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon
üyelerinin ayrı yerel yönetim temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Birden çok ili kapsayan
yerel yönetim birliklerinde yerel yönetim birlik meclisinin kararları o birliğin merkezinin
olduğu yer mülki idare amirine gönderilir. Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas
ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas
komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında kendi kanununda
hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri
uygulanır.

11.2.2. Birlik Encümeni
Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde
gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat
olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından
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gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır.
Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz. Herhangi
bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi
üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Üye sayısı dört veya daha fazla olan
yerel yönetim birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı yerel yönetimlerin meclis üyeleri
arasından seçilmesi zorunludur.
Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik
encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer
birlikler için birlik merkezinin bulunduğu yer mülkî idare amirince kamu görevlileri arasından
biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.
Birlik encümeninin bazı görev ve yetkileri şunlardır:
-

Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine

görüş bildirmek.
-

Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

-

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

-

Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını

uygulamak.
Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usûlleri hakkında kendi kanununda
hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri
uygulanır.

11.2.3. Birlik Başkanı
Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının
görev ve yetkileri şunlardır:
-

Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

-

Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak,

izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise
sunmak.
-

Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

-

Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

-

Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
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-

Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

-

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

-

Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

-

Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını

yapmak. Birlik personelini atamak.
-

Birliği denetlemek.

-

Şartsız bağışları kabul etmek.

-

Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel
sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak
Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona
ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

11.3. Yerel Yönetim Birliklerinin Gelirleri
Yerel yönetim birliklerinin gelirleri şunlardır:
-

Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.

-

Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı

ücretler.
-

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

-

Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde

edilecek gelirler.
-

Kira ve faiz gelirleri.

-

Bağışlar.

-

Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay ve diğer

gelirler.
Mahallî idare birliklerinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve
kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki birlikleri
denetleyebilirler.
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11.4. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve
benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat
yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını
taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin
vermeye yetkilidir. Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı,
diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı
başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden
oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak
üzere beş kişiden oluşur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri;
köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon,
köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu
hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle
gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel
idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu
takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme
birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler.
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak
ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi
olmaksızın yapılabilir. Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel
istihdam edebilir.
İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine
aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma
programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yerel Yönetim Birliklerinin yapısı, işleyişi ve organları hakkında bilgiler
ortaya konulmuştur. Bu bölümde Yerel Yönetim Birlikleri bütün yönleriyle değerlendirilerek
ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)Yerel yönetim birliği meclisi yılda en az kaç kez toplanmalıdır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7
2) Yerel yönetim birliği encümeni en fazla kaç kişiden oluşur?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
3)Yerel Yönetim Birlikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yerel yönetimler belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi aralarında
Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı’nın izni ile birlik kurabilirler.
b) Türkiye’de yerel yönetim birlikleri 5355 sayılı ‘Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’
ile düzenlenmiştir.
c) Yerel Yönetim Birliklerinin kamu tüzel kişiliği vardır.
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), bir yerel yönetim birliğidir.
e) Belediyelerin yerel yönetim birliği kurması 5393 sayılı kanun gereği yasaktır.
4)Yerel Yönetim Birliği başkanının görev ve yetkileri nelerdir?
5)Yerel Yönetim Birliklerinin gelirleri nelerdir?
6)Yerel yönetim birlikleri Türkiye’de daha çok hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?
7)Yerel Yönetim Birlikleri hangi işlemle kurulur?
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e,
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12. YEREL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerel kalkınmanın ne anlama geldiği ve bunun araçlarından biri olan
kalkınma ajanslarının ortaya çıkışı ve işleyişi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yerel kalkınma nedir?
2. Kalkınma ajansları ne zaman ortaya çıkmıştır?
3.Kalkınma ajansları siyasi bir yapılanma mıdır?
4. Yaşadığınız il hangi kalkınma ajansının kapsamına girmektedir?
5. Kalkınma ajansları özerk bir yapılanma mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerel Kalkınma

Yerel Kalkınmanın Ne
Anlama Geldiği
Öğrenilecektir.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajanslarının
Yapısı ve İşleyişi
Öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.
Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yerel Kalkınma



Kalkınma Ajansları



İktisadi Kalkınma



Sürdürülebilir Kalkınma



Bölgesel Kalkınma



Toplumsal Kalkınma
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Giriş
Bu bölümde yerel kalkınmanın ne anlama geldiği ve bunun araçlarından biri olan
kalkınma ajanslarının ortaya çıkışı ve işleyişi öğrenilecektir.
Yerel Kalkınma özellikle son yıllarda çok sık kullanılan bir kavramdır. Ulusal
kalkınmanın alt basamağını bölgesel kalkınma oluştururken, bölgesel kalkınmanın alt
basamağını da yerel kalkınma oluşturmalıdır. Yerel kalkınma anlayışının iyi uygulanabilmesi
için BM tarafında gündeme getirilen “Yerel Gündem 21” ile yerel kalkınmanın diğer
vazgeçilmezleri olan katılım ve yetkinin yerele devri gerekmektedir.
Yerel kalkınma yaklaşımı, yöre ve bölgelere kendi ekonomik ve sosyal geleceğini
şekillendirme fırsatı sunan, aşağıdan-yukarıya karar verme sürecinin şekillendirdiği yerel
kalkınma politikalarının ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Uluslararası organizasyonların
bazıları, yerel düzeyde ekonomik
uygulamaktadır. Yerel

kalkınma sürecini destekleyen kapsamlı programlar

kalkınma stratejileri ve organizasyonları, neredeyse gelişmiş

ekonomilerin hepsinde dikkati çekmekte, gelişmekte olan ekonomilere uyarlanmaktadır. Yerel
düzeyde ekonomik kalkınma planlamasının, ulusal gereksinimler

de göz

önünde

bulundurularak yapılabilmesi, var olan bölge anlayışının ve planlama yaklaşımlarının ötesine
geçilerek yani yaklaşımlar geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Ekonomik kalkınmada
bölgesel kalkınma kavramlarına yeni açılımlar getirerek, yerel seçenekleri de desteklemesi
bir gereklilik olmuştur. Bu adımlarla, yerel ekonomilerin rekabet edebilme ve istihdam
yaratma gücünün artırılması, ulusal ekonominin de güçlü olmasına ve küresel ekonomide
rekabet edebilir konuma gelmesini sağlayacaktır.
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12.1. Yerel Kalkınma
Yerel kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, işbirliğini ve
eşgüdümü olanaklı kılacak yerel ekonomik kalkınma planlaması, yöresel ya da bölgesel
planlamayı dışlayan bir yaklaşım değildir. Yerel ekonomik kalkınma planlaması, planlama
anlayışında var olan merkeziyetçiliğe yeni açılımlar ve bakış açıları getirebilecek niteliktedir.
Ancak, gelişmekte olan, kaynakları kıt ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları yüksek olan
ülkeler, ekonomik kalkınma planlamasını ulusal düzeyde de gerçekleştirmek ve toplumun bütün
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak zorundadırlar. Ulusal düzeyde planlama,
bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla kaynakların yeniden

dağıtımını da

kapsamalıdır. Ancak merkezi düzeyde yürütülmesi gereken bu planlamanın aşırı merkeziyetçi ve
karışımcı boyutları giderilerek, yerel ekonomik kalkınma planlamasına engel oluşturmaması
sağlanmalıdır.
İktisadi kalkınma; belirli bir dönem zarfında üretim faktörleri birimleri başına
verimliliğin devamlı artması dolayısıyla bir ülkenin kişi başına gerçek gayri safi milli
hasılası (GSMH) veya gelirinde artışların olduğu bir süreçtir. Bu tanım; zaman, üretim
faktörleri, ülke ekonomisinin bütünü, verimlilik, GSMH ve nüfus ile ilgili bir yorum dur.
Hemen belirtmek gerekir ki, bu tanım iktisadi büyüme yaklaşımından elde edilen ve
fakat iktisadi kalkınmayı belirlemede basamağı teşkil eden bir başlangıç noktasıdır. Ülke
ekonomisinin nüfus, işgücü, toprak ve diğer üretim faktörlerinde gerçekleşen artışlara büyüme
denmektedir. Kalkınma ya da gelişme ise, ekonominin bünye ve çatısında meydana gelen
değişmeleri ifade etmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma kısaca; geleceği bugünle bütünleştiren kalkınma demektir.
Birleşmiş Milletlere 1987 yılında sunulan bir raporda sürdürülebilir kalkınma, “bugünün
ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün
vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanmaktadır. Önceleri çevresel hassasiyet üzerine bina
edilen bu kalkınma modeli, zamanla sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da gündeme gelmiştir.
Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde kaynakların korunması

ve

geliştirilmesi

bulunmaktadır. Kaynakların sürekli olarak, korunarak değerlendirilmeleri, özellikle yenilebilen
kaynakların kendilerini yenileme sınırları aşılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri, çevreyi
koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, çevrenin
korunmasından çok daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Çevreye ilişkin olduğu kadar ekonomik,
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toplumsal ve kültürel boyutları da vardır ve bugünün insanları ile gelecek kuşaklar arasında eşitlik
anlayışını içermektedir.
Sürdürülebilir gelişme, kavramın ortaya çıkışından bu yana “bugünün ihtiyaçlarını
karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini göz ardı etmeyen
gelişme biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda gelişme, ihtiyaçlar ve gelecek nesiller
ana kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Burada büyüme, ekonomik sistemin büyüklüğünü
ve fiziksel yayılmayı ifade etmektedir. Gelişme ise sosyal, ekonomik, kültürel boyutları
olan, ilerleme gibi niteliksel bir kavramı belirtmektedir. Sürdürülebilir gelişme, doğanın kendini
yenileme ve verimliliğini koruma kapasitesine saygılı olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla
doğal kaynakların ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, taşıma kapasitesi
önemli kavramlardan bir tanesidir.
Bölgesel Kalkınma: Genel olarak bölge, belirli ölçütler bakımından homojen mekan
parçası şeklinde tanımlanmaktadır. Bölgeler, yeryüzünde belirli özelliklerin bir araya
gelmesi ile ortaya çıkan sahalar olarak bilinmektedir. Ancak, bazı ölçütler bakımından
homojen görünen bu sahalar içerisinde hatta en ufak saha "mekan" birimi içinde bir
farklılaşma ortaya çıkabilmektedir. Burada temel sorun hangi kriterlerden mekana
bakıldığıdır. Bundan dolayı, bölge kavramı bir genelleştirmedir. Gerçekten, yeryüzünde
hiçbir yer; diğer bir yere tıpa tıp uymamakta ve benzememektedir.
Bölgesel dengesizliği, bir ülkenin değişik bölgelerinde görülen her çeşitten eşitsizlik
olarak nitelendirirsek, bu gün her ülkede az ya da çok, ama mutlaka bölgesel dengesizlik
vardır. Bölgesel dengesizliği, ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliği şeklinde daha dar anlamda
almak olasıdır. Ekonomik fırsat eşitsizliği, farklı bölgelerdeki kişilerin gerek iş bulma, gerekse
eşit işe eşit reel ücret elde teme fırsatına sahip olamamaları şeklinde tanımlanabilir. Sosyal
fırsat eşitsizliği ise, farklı bölgelerde yaşayan kimselerin sağlık hizmetlerinden, sanatsal
faaliyetlerden aynı derecede yararlanamamaları, hatta eş seçiminde aynı olanaklara sahip
olamamalarıdır.
Ülke bütününde yer alan her bölgede, bölgenin arz ettiği özellikler, gelişme potansiyeli
ve kendine özgü sorunlara göre farklı mekansal planlama yaklaşımları izlenmeli ve farklı
bölgesel politikalar üretilerek kararlılıkla uygulanmalıdır. Ülke geneli için alınacak iktisadi
ve sosyal politika karalarının bölgesel gelişme politikalarıyla tutarlı olması gözetilmelidir.
Ulusal kalkınmanın yolunun bölgesel kalkınmadan geçtiği bu modelde ileri
sürülmektedir. Ulusal ya da uluslar üstü alanlarda yoğunlaşan kalkınma yaklaşımı zamanla
bölgesel ve yerel kalkınmaya da odaklanmaya başlamıştır. Bölge ‘çevre, alan’ anlamına
235

gelmekte olup, çok boyutlu, çok anlamlı ve sınırları oldukça güç çizilen bir kavramdır. Bölge,
bir devlet bağlamında alt birimleri ifade ederken, uluslararası hukuk çerçevesinde aynı
çıkarlara sahip, coğrafi, siyasal ve ekonomik yakınlık içinde olan devletler topluluğunu
anlatmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği de bu bağlamda bir bölge yönetimi olarak kabul
edilebilir .
Toplumsal Kalkınma: Özellikle ikinci dünya savaşından sonra bir ülkenin kalkınması
iktisaden gelişmesine bağlanmakta, gelişmişliğin ölçütü olarak ise kişi başına düşen milli gelir
kriteri gösterilmekteydi. Fakat zamanla bu anlayış değişmiş ve kalkınmışlığın, toplumun tüm
kesimleriyle kalkınması biçiminde algılanması ile “Toplumsal Kalkınma” kavramı ortaya
çıkmıştır.
Toplum kalkınması kavramı, “Kırsal ve kentsel yerel toplulukların toplumsal,
ekonomik, ekinsel sorunlarını çözmek amacıyla girişkenliği ele alarak yerel güçlerini
birleştirmesi, özgüçlerini ortaya koyması, olanaklarının elvermemesi durumunda giriştiği bu
gönüllü çabaların devletçe desteklenmesi ilkesi çerçevesinde bir dayanışma, özüne yardım ve
karşılıklı yardımlaşma sürecidir. Bu, sorun çözmeye ve duyulan gereksinmeye dayalı planları,
programları, demokratik uygulama yöntemlerini içeren eğitsel ve örgütsel bir süreç” olarak
tanımlanmaktadır.
Toplum kalkınması, yerel girişkenliği başlatacak ve etkinleştirecek eğitsel önlemlere
başvurmayı gerektirir. Bu amaçla toplum kalkınması uygulamalarında topluluk üyelerine tarım,
sağlık, örgün eğitim, ev ekonomisi, el sanatları, pazarlama, kooperatifçilik gibi konularda
yeterlik kazandırmaya çalışılır.
Toplum kalkınması ile vurgulanan “toplum”; aslında bir toplumun parçası olan yerel
bir topluluktur. Bir yerel topluluğu tanımlayan üç özellikten söz edilir; Bunlar; biz duygusu,
yüz yüze birincil ilişkiler, topluluğun ortak sorunları üzerinde işbirliği ve dayanışmadır.
Derecesi ve yoğunluğu topluluktan topluluğa farklılaşmakla birlikte belirli bir coğrafi
yerleşim

üzerinde

kalıcı olarak bulunan bir insan kümesi, bir yerel topluluk olarak

tanımlanabilir. Toplum kalkınmasının hedef kitlesi, köyde ya da kentte yaşayan ama bu
özellikleri taşıyan yerel bir topluluktur.
Toplum kalkınmasında üzerinde önemle durulan “kalkınma”; toplumun

gelir

seviyesinin arttırılması ile beraber kültürel ve siyasi gelişim faktörlerini de içinde barındıran
bütünsel bir iyileşme süreci olarak tanımlanabilir. Devlet

yönetimli, makro düzeyde

müdahalelerden oluşan Ulusal kalkınmadan farklı olarak toplum kalkınması, yerel düzeydeki
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ekonomik ve toplumsal koşulları iyileştirmek için küçük ölçekli ve halk odaklı etkinlikleri
vurgulamaktadır.

12.2. Türkiye’de Kalkınma Ajansları
Bölgesel gelişmenin kurumsal araçlarından biri olan kalkınma ajansları, kuruluş şekli,
yasal statü ve işlev yönünden farklılık göstermekle birlikte, hepsinin ortak amacı temsil ettikleri
bölgelerin içsel potansiyellerini yerel aktörleri de sürece dahil ederek harekete geçirmek ve bu
sürecin sonucu olarak bölgede ekonomiyi geliştirmek ve sosyal gelişmişlik ve sosyal
gelişmişlik düzeyini yükseltmektir. Bölgenin kalkınma hızını arttırmak amacıyla Kalkınma
Ajanslarının kullandıkları başlıca yöntemler, yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi, bölgede
faaliyet gösteren firmalara mali ve teknik destek sağlanması, yeni işletmeler kurulmasının
teşvik edilmesi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağlanması
olarak özetlenebilir. AB üyesi ülkelerde yapısal fonların kullanımında ve yerel yönetimlerin
çeşitli program ve projelerinin yürütülmesinde de Kalkınma Ajansları rol oynamaktadır.
Türkiye, 14 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen Avrupa Birliği’ne Katılım Ortaklığı
Belgesi’nde kısa vadeli hedefler arasında gösterilen Kalkınma Ajanslarının kurulması yönünde
ilk adımı 28 Ağustos 2002 tarihinde atmış ve ülke genelinde üç düzeyde İstatistikî Bölge
Birimleri oluşturmuştur.21 İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) olarak resmileşen
bu gruplandırmanın temel amacı, Türkiye’nin verilerini AB’nin kullandığı standartlara çekmek
ve uyumunu sağlamaktır. Türkiye’de 81 ilin idari sınırları temel alınarak; Düzey 1’de 12, Düzey
2’de 26, Düzey 3’te de 81 İstatistikî Bölge Birimi tanımlamasına gidilmiştir.
1990’lı yıllarda, GAP projesi çerçevesinde kurulan Girişimci Destekleme Ve
Yönlendirme Merkezi (GİDEM), Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), tarafından
yürütülen kalkınma ajansı çalışmaları, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde
gerçekleştirilen Mersin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (MEKİK) vb. yapılar,
Kalkınma Ajanslarının kurulmasına öncülük etmiştir. Ajansların kurulması için gerekli yasal
altyapının hazırlanmasının ardından 5449 Sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilmiş, 8
Şubat 2006 tarihinde ise Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

21

R.G.22.09.2002 Sayı:24884; R.G. 28.08.2002 Sayı: 4720
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Çıkarılan yasanın amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak’ olarak ifade edilmiştir. Kurulacak
ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur. Ajansın
teşkilat yapısı ise, Kalkınma Kurulu, Yönetim kurulu, Genel sekreterlik, Yatırım destek
ofislerinden oluşur.
Kalkınma kurulu, Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu
kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler
arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulur. Yönetim kurulu ise,
ajansın karar organıdır. Genel sekreterlik de Ajansın icra organıdır. Yatırım destek ofisleri ise
bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek
elden takip ve koordine etmek ve yatırımları izlemek amacıyla oluşturulabilir.
5449 Sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanunu’nun 3. maddesi kalkınma ajanslarının nerede kurulacağını düzenlemekte ve Bakanlar
Kurulu Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacağını belirtmektedir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu
31.5.2006 tarihinde ‘Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını’nı
kararlaştırmıştır. Buna göre ‘Adana İli merkez olmak üzere Adana ve Mersin illerini kapsayan
TR62 (Çukurova Kalkınma Ajansı) ve İzmir İli merkez olmak üzere TR31 (İzmir Kalkınma
Ajansı) Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur’. Kalkınma ajanslarının 8’i
Kasım 2007’de ve geri kalan 16’sı da Temmuz 2009’da olmak üzere, günümüzde 26 düzey II
bölgesinde kalkınma ajansı kurulmuştur.
Genel olarak ilgili mevzuat ve uygulama incelediğinde, Türkiye’deki Kalkınma
Ajanslarının, özel sektörü odağa alan, yerli ve yurtdışı yatırımların bölgeye çekilmesi için
çalışan, bölgesel kalkınma anlayışını esas alan, yönetişim mekanizması üzerine bina edilmiş bir
yapılanma olduğu göze çarpar.
Kalkınma Ajansları yoluyla hayata geçirilmek istenen kalkınma stratejisi, beraberinde
bir takım endişeleri getirmektedir. Söz konusu süreç yereli/bölgeseli odağa alan bir rekabet
süreci tariflerken, söz konusu rekabet ortamına uyum sağlayabilen bazı bölgelerin öne çıkması,
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uyum gösteremeyenlerin ise geri planda kalması güçlü bir olasılık gibi durmaktadır. Bu durum
küreselleşmenin coğrafyalardaki eşitsizlik temelinde yarattığı yarılmaların daha da artacağına
işaret etmekte ve bu anlamda önemli sakıncalar içermektedir.
Bununla ilgili bir diğer nokta ise, Kalkınma Ajanslarına verilen en önemli rol olan
ekonomik kalkınma gerçekleştirilirken, konunun sosyal boyutunun ne olacağıdır. Küresel
rekabetin arttığı bir dönemde Türkiye’de de sayılarının hızla artacağını tahmin ettiğimiz bu
ajanslara en önemli katkı ve desteği veren özel sektörün sosyal kesimleri ihmal etmesi güçlü
bir olasılıktır. Kuruluş ve faaliyet amaçları kar etmek olan özel sektörün baskın olduğu bu
yapılanmada, üçüncü ayağı temsil eden ‘sivil toplum örgütlerinin’de önemli bir kısmının özel
sektörü temsil eden oda, vakıf ve derneklerden oluştuğu düşünüldüğünde bu kaygıların gerçekçi
olduğu anlaşılır.
Son olarak, Kalkınma Ajanslarına yönelik en önemli eleştiri, Kalkınma Ajansları
konusunda yapılan düzenlemelerin Türkiye’nin idari bütünlüğüne yönelik bir tehdit
oluşturduğu yönündedir. Aslında bu eleştirilerin nedeni yasada kullanılan dil ve yasadaki bazı
eksikliklerdir. Nitekim Danıştay aldığı yürütmenin durdurulması kararında bu yöndeki
eksikliklere dikkat çekmiştir. Danıştay 10. Dairesi verdiği kararında, “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasanın ülkemiz idari yapısında olmayan
bölgesel teşkilatlanmayı öngördüğünü” ifade ederek; 1982 Anayasası’nın 5, 123, 126 ve 127
maddelerine genişçe atıfta bulunmuş ve ‘Anayasada, tekil devlet modelinin yönetsel
örgütlenmedeki temel ilkelerinin, “merkezden yönetim”, “yerinden yönetim” ve bunları
tamamlayan “idarenin bütünlüğü” olarak belirlendiğini, “bölgesel yönetim”i ise öngörmediğini
vurgulamıştır. Yine Danıştay “Anayasaya göre, birden çok ili içine alacak şekilde merkezi idare
teşkilatı kurulabilecek ise de; 5449 sayılı Yasa ile oluşturulan yapıda merkezi yönetimin
kalkınma ajansları üzerinde hiyerarşik denetimi bulunmamakta, kalkınma ajanslarının teşkilat
yapısından bu ajansların merkezi idarenin taşra birimi olmadıkları da anlaşılmaktadır” diyerek
ilgili hükümlerin Anayasaya aykırı olduğu kanısına varmıştır.
Kanaatimizce kısa ya da orta vadede Türkiye’de bölgesel bir yapılanma mümkün
görünmemektedir. Merkezi yönetimin ajanslar üzerinde hiyerarşik denetiminin olmadığı ifade
edilse de, ilgili yasa ve yönetmelik incelendiğinde görüleceği üzere ve sanılanın aksine
Kalkınma Ajanslarında merkezi yönetimin ciddi bir ağırlığı vardır. İlk olarak, Kalkınma
Ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonunu Kalkınma Bakanlığı yapar. İkinci olarak, Ajansın
karar organı olan Yönetim Kurulunun başında, merkezi yönetimin atadığı Vali bulunmaktadır.
239

Üçüncü olarak ise, diğer bir organ olan Kalkınma Kurulunda ili temsil edecek kuruluşlar ile
bunların kaç üye ile temsil edileceği, o ilin valisi tarafından belirlenir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel kalkınmanın ne anlama geldiği ve bunun araçlarından biri olan
kalkınma ajanslarının ortaya çıkışı ve işleyişi öğrenilecektir.
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Bölüm Soruları
1) Yerel kalkınmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yerel ekonomik kalkınma planlaması, yerel kaynakların daha etkin ve verimli
kullanılmasını sağlar,
b) Yerel ekonomik kalkınma planlaması işbirliğini ve eşgüdümü olanaklı kılar.
c) Yerel ekonomik kalkınma planlaması yöresel ya da bölgesel planlamayı dışlar.
d) Yerel ekonomik kalkınma planlaması, planlama anlayışında var olan merkeziyetçiliğe
yeni açılımlar ve bakış açıları getirebilecek niteliktedir.
e) Kalkınma ekonominin bünye ve çatısında meydana gelen değişmeleri ifade eder.
2) Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sürdürülebilir
demektir.

Kalkınma kısaca; geleceği bugünle bütünleştiren

kalkınma

b) Sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanabilir.
c) Sürdürülebilir kalkınma sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da ilgilidir.
d) Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde kaynakların korunması ve geliştirilmesi
bulunmaktadır.
e) Sürdürülebilir kalkınma, sadece çevrenin korunması anlamına gelir.
3)

Bölgesel kalkınmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bölgesel Kalkınmada, genel olarak bölge, belirli ölçütler bakımından homojen
mekan parçası şeklinde tanımlanmaktadır.
b) Bölgesel dengesizlik, bir ülkenin değişik bölgelerinde görülen her çeşitten
eşitsizlik olarak nitelendirilebilir.
c) Bölgesel dengesizlik, ekonomik ve sosyal
tanımlanabilir.

fırsat eşitsizliği şeklinde de

d) Bölge, bir devlet bağlamında alt birimleri ifade ederken, uluslararası hukuk
çerçevesinde aynı çıkarlara sahip, coğrafi, siyasal v e e k o n o m i k y a k ı n l ı k i ç i n d e
o l a n d e v l e t l e r topluluğunu anlatmaktadır.
e) Bölgesel kalkınma sadece ekonomi odaklıdır.
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4) Türkiye’de kalkınma ajanslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) AB üyesi ülkelerde yapısal fonların kullanımında ve yerel yönetimlerin çeşitli
program ve projelerinin yürütülmesinde de Kalkınma Ajansları rol oynamaktadır.
b) Kalkınma ajansları, Kalkınma Encümeni, Yönetim kurulu, Genel sekreterlik,
Sosyal destek ofislerinden oluşur.
c) Türkiye, Kalkınma Ajanslarının kurulması yönünde ilk adımı 28 Ağustos 2002
tarihinde atmış ve ülke genelinde üç düzeyde İstatistikî Bölge Birimleri oluşturmuştur.
d) İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)nın temel amacı, Türkiye’nin
verilerini AB’nin kullandığı standartlara çekmek ve uyumunu sağlamaktır.
e) Türkiye’de kalkınma ajanslarının ülke çapında koordinasyonunu Kalkınma
Bakanlığı yapar.
4) Yerel Gündem 21 nedir?
5) Yerel ekonomik kalkınma planlaması, yöresel ya da bölgesel planlamayı dışlar mı?
6) İktisadi kalkınma nedir?
7) Sürdürülebilir kalkınma nedir?
8) Bölgesel kalkınma ve yerel kalkınma birbiriyle çelişir mi?
9) Toplumsal kalkınma nedir?
10) Türkiye’de kalkınma ajansları ilk defa ne zaman kurulmuştur?

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)e, 4)b.
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13. BÖLGESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bölgeselleşmenin ne anlama geldiği, bölgeselleşmenin nedenleri
öğrenilecektir. Ayrıca Türkiye’de bölgeselleşmenin aşamaları AB ilerleme raporları katılım
ortaklığı belgeleri üzerinden öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bölgeselleşme nedir?
2. Bölgecilik ve Bölgeselleşme aynı anlamamı gelir?
3. AB’nin, üye ülkelere bölgeselleşmeyle ilgili bir etkisi olmuş mudur?
4. Türkiye’de siyasi anlamda bölgeselleşme olmuş mudur?
5. İdari anlamda bölgeselleşme nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Bölgeselleşme

Bölgeselleşmenin ne anlama
geldiği ve nedenleri
öğrenilecektir.

Türkiye’de Bölgeselleşme

Türkiye’de
Bölgeselleşmenin ne şekilde
gerçekleştiği ve AB’nin bu
süreçteki etkisi
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

248

Anahtar Kavramlar
 Bölgeselleşme
 Türkiye’de Bölgeselleşme
 Serbest Bölgeler
 Bölge Valiliği
 Olağanüstü Hal
 Bölge Valiliği
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Giriş
Bölgeselleşme, bölgecilik ve bölge kavramları kadar farklı tanımlamaları olan ve
tartışılan bir kavramdır. Bir devletin idari yapısındaki değişimle ilgili olduğu kadar uluslararası
antlaşmalar vasıtasıyla devletlerin bir takım ekonomik ilişkiler geliştirmesi de bölgeselleşme
kavramının içine girmektedir. Genel anlamıyla “bölgeselleşme bir devletin idari
örgütlenmesinde yeni bir kademe oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. Oluşturulan yeni
kurumlar, organları ve yetkileri açısından önemli farklılıklar göstermekle birlikte her zaman var
olan yerel yapıların üzerine oturur. Daha geniş bir tanımla ise bölge, merkezi yönetimin
denetimine tabi bir alt kademe olarak tarif edilebilir. Dar tanımı ise anayasal statüsüne bağlı
olarak farklılık göstermekle birlikte bölgesel yerel yönetim birimidir”.
Bölgeselleşmenin bir anlamda yerel yapıları ve oluşumları koruma ve yetki devri
sağlayarak demokrasinin gelişimine katkı sağlama amacı taşıdığı ileri sürülebilir. “Günümüzde
yaşanan bölgeselleşme olgusunda geleneksel neden etnik-dinsel azınlıkları ve yerel
özgüllükleri korumaktır. Ancak bu gerekçe çeşitli yan gerekçelerle tamamlanmaktadır:
Bölgenin idare yapısında etkin bir araç olması; ulusal planlamada yerel yönetimlerle ulusal
devlet arasında yeni bir birimin yetki dağılımı yönünden gerekliliği; katılımcı demokrasinin
güçlendirilmesi; merkezi yönetimin katılığı karşısında bölgesel esnekliği sağlayacak birimlerin
kurulması; yeni sorumluluk mekanizmalarının dolayısıyla yeni bilgi ağının ve iktidarlarının
kurumlaşabilmesi.”
Uluslararası ilişkiler açısından ise bölgeselleşme, “en basit anlamıyla, bir takım
ülkelerin yasal bir çerçeve altında ekonomik ilişkilerini geliştirmesine yönelik bir yapılanmayı
ifade etmektedir. Bölgeselleşme, çeşitli ülkelerin bir araya gelip, nihai sonuç olarak da tam
ekonomik birliğe ulaşmayı hedefledikleri oluşumlar olarak da görülebilir”. Bölgeselleşmenin
ekonomik nedenleri yanında siyasi, güvenlik, kültürel ve dilsel nedenleri de olmaktadır.
“Siyasal nedenin kimi zaman ayrılıkçı hareketleri de merkezin yaygınlaştırdığı bir yapı, ülkenin
bağrındaki bütünlük karşıtı hareketleri durdurur. Ayrılıkçı talepler zamanla ülkenin birlik ve
bütünlüğüne aykırı talepleri dile getirerek zamanla federasyona doğru bir yapılanma riskini de
taşımaktadır. Nitekim Belçika bölgeselleşmesi federatif bir yapılanma ile sonuçlanmıştır”.
Bölgeselleşme S. K. Das, Sarup&Sons’ın hazırlamış olduğu Kamu Yönetiminin
Ansiklopedik

Sözlüğü’nde,

sahip

oldukları

ekonomik,

sosyal

ve/veya

politik
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karakteristiklerinden dolayı, bir federal yönetim veya ulus devletleri daha etkin hale getiren sıkı
bütünleşmiş yapı/gruplardır şeklinde tanımlanmıştır.
Bölgeselleşmenin ekonomik, coğrafi ortaklık, siyasi, ideolojik nedenleri olduğu
gibi İslam Kalkınma Örgütü örneğinde olduğu gibi dinsel nedenleri de olabilmektedir.
“Bölgeselleşme belli ortak paydalar üzerine inşa edilmiş birden çok ülkenin katılımıyla
oluşmuş, sosyal, ekonomik, siyasi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yapılar olarak
tanımlanmaktadır. Burada sözü edilen ortak paydalar coğrafi ortaklıktan ideolojik, ekonomik,
dinsel (İslam Kalkınma Örgütü) ortaklığa dek çeşitlilik göstermektedir”.
Bölgeselleşmenin çeşitli temel nedenleri bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;
ekonomik nedenler, güvenlik gereksinimi, siyasi nedenler, kültürel nedenlerdir. Bölgeler arası
gelişmişlik farklılıklarının azaltılması bölgeselleşmenin itici gücü olmuştur. Bölgeselleşme ile
geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, sanayileşmenin sağlanması, istihdam olanaklarının
artırılması hedeflenmiştir. Güvenlik gereksinimi açısından bölgeselleşme ise ülkelerin zaman
zaman iç güvenlik konusunda başvurdukları bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Olağan üstü
durumlarda bölgenin şartlarına göre bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Güvenlik
gereksinimi nedeniyle, Türkiye’de bir zamanlar uygulanan Olağan Üstü Hal Bölge Valiliği
(OHAL) bölgeselleşmenin önemli örnekleri arasındadır.
Bölgeselleşmenin siyasi nedeni ise merkezi devlette meydana gelebilecek siyasi
tıkanma ve yetersizlik durumudur. “Merkezi devlette görülen tıkanma ve etkisizleşme olgusu
siyasal iktidarın kullanımına daha geniş katılımı gerektiren bir özerklik gereksinimi
doğurmaktadır. Bu durum yerel güçlerin ulusal planlamaya daha etkin müdahalelerini mümkün
kılmaktadır”. Bu durumda yasama yetkisi Anayasalarla düzenlenmiş ve geniş özerkliği olan
orta düzey birimler göze çarpmaktadır. İtalya, İspanya ve bazı sınıflamalara göre Portekiz bu
duruma örnek olarak verilmektedir.
Kültürel açıdan bölgeselleşmede ise ülkeden ülkeye, toplumdan topluma farklılık
gösteren bir takım kültürel ve dilsel unsurlar önemli rol oynamaktadır. Örneğin “Belçika’da
motifler kuzey ile güney arasında farklıdır. Valonlar daha çok ekonomi üzerinde vurgu
yaparlar; çünkü Flaman çoğunluklu üniter devletin kuzeye ekonomik yönden eğilmesi güneyin
gelişmesine engel olabilmektedir. Buna karşılık Flaman topluluğuna gelince, onların kaygısı
üniter bir Belçika devletinde Fransız kültürünün egemenlik kurması korkusudur”.
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disiplinlerde yeni bir kavramdır. Özellikle, Avrupa Birliği’nin bölgesel politikaları ile bugün
bölgeselleşme kavramı daha da ön plana çıkmıştır.
Bölgeselleş(tir)me bölgecilikten farklı bir kavram olarak, daha çok yönetsel bir anlam
taşır. Yerinden yönetimin bir türü ve derecesi olarak, bölge niteliği taşıyan yerel birimlere daha
fazla yetki ve kaynak aktarılmasını, kısacası bu birimlerin güçlendirilmesini anlatır. Avrupa’da
1970’ler sonrası ortaya çıkan ademi merkezileşme eğilimi, özellikle İspanya, İtalya ve Fransa
gibi ülkelerde bölgeselleşme bağlamında değerlendirilmiştir. Kuşkusuz her bir ülke için
bölgeselleşmenin yaşanması tek bir nedene bağlanamaz. Bazı ülkelerde tarihsel, siyasal ya da
kültürel sebeplerle bölgeselleşme yaşanırken bazı ülkelerde ise ekonomik etkenlerden dolayı
bölgeselleşme yaşanmıştır.
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13.1. Türkiye’de Bölgeselleşme
Türkiye’de bölge ve bölgeselleşmeyi Osmanlı döneminden inceleyen çalışmalar
olmakla beraber, bölgeselleşmeye ilişkin sürecin 1960’tan itibaren ele alınması yararlı
olacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye’de bir yönetim kademesi olarak ‘bölge
yerel yönetimi’ yoktur. Bununla beraber Türkiye’de coğrafi anlamda bölgeler ve bazı
bakanlıkların bölge teşkilatları mevcuttur. Ayrıca kalkınma ya da güvenlik nedeniyle
oluşturulmuş çeşitli bölgesel yapılanmalar vardır.
Türkiye’de bölgesel planlama konusu 1960 sonrası önemli bir gündem maddesi
olmuştur. 1961 Anayasası’nda sosyal devlet anlayışı bağlamında planlama yaklaşımının
egemen olması, Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) kurulması (30 Eylül 1960) gibi adımlar
bölgesel planlama ve bölgesel yönetimler konusunda yeni açılımları gündeme getirmiştir.
Konunun iki boyutu vardır: Birincisi, merkezde bölgesel planlar hazırlayacak örgütlenme,
ikinci olarak da bu planları uygulayacak bölgesel kuruluşlar oluşturulması. Meselenin
çözümüne ilk adım, bölgesel kuruluşların ve ulusal planlamayı yapacak kuruluşun Anayasal
dayanağının oluşturulması (1961 AY m.129) ile atılmıştır.
1961 Anayasası’nın ‘Merkezi idare’yi düzenleyen 115. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında
“Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler
için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir” denilerek ‘bölge’ adı
kullanılmayarak, bölgesel yapılanmaya izin verilmiştir. 1982 Anayasası’nda da benzer şekilde
“Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan
merkezî idare teşkilatı kurulabilir” (m.126) denilerek merkezi yönetime bağlı, bölgesel
yapılanmalara izin verilmiştir.
Bu anayasal çerçevede Türkiye’de çeşitli bakanlıklara bağlı bölge teşkilatları
kurulmuştur. Ancak bu teşkilatlar, daha çok teknik alanlardaki kamu hizmeti ihtiyaçlarını
karşılamak için oluşturulmuşlardır. Fakat bu teşkilatlar bütün bir bölgenin tüm kamusal
hizmetlerini ve yönetimini içermediğinden ve bölge teşkilatları arasında da tam bir eşgüdüm
sağlanamadığından tam bir bölge yönetiminden söz edilemez. Bu bölgesel teşkilatlara örnek
olarak Serbest Bölgeler, Bölge Valiliği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Güneydoğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi verilebilir.
1990 sonrası Türkiye’de bölgeselleşme bağlamında yaşanan en önemli gelişmeler AB
ekseninde gerçekleşmektedir. Türkiye’de ki reform süreci, Türkiye için hazırlanan Katılım
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Ortaklığı Belgeleri ve İlerleme Raporları birlikte okunduğunda, Türkiye’de bölgeselleşmeye
doğrudan ve en geniş etkiyi AB’nin yaptığı görülecektir.

13.1.1. İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Belgelerinde Bölgesel
Talep ve Değerlendirmeler
13.1.1.1. İlerleme Raporlarında Bölgesel Talep ve Değerlendirmeler
Avrupa Komisyonu tarafından, tam üyelik öncesi hazırlanan ilerleme raporları, Türkiye
için de 1998’den itibaren hazırlanmaya başlamıştır. İlerleme raporlarının sonuncusu ise Kasım
2007’de yayınlanmıştır. Bu raporlarda AB’nin kısa ve orta vadede bölgeselleşme ile ilgili talep
ve değerlendirmeleri olmuştur.
1998 ve 1999 ilerleme raporlarında ‘Bölgesel Politika ve Kaynaşma’ başlığı altında,
bölgesel dengesizliklerden bahsedilerek, Türkiye’deki ciddi bölgesel sorunların yaşanmakta
olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de bölgesel politikaların uzun yıllardır ‘merkezi planlama
sistemi’ çerçevesinde uygulanmakta olduğu; dolayısıyla planlamada bölgesel boyutun eksik
olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle etkin bir bölgesel politika oluşturulmasına yüksek düzeyde
bir öncelik verilerek, bu alanda bölgelerde işlevsel yapıların kurulması tavsiye edilmiştir.
2000 yılı ve sonrasındaki ilerleme raporlarında bölgesel politika ve yapılara ilişkin
talep ve değerlendirmeler ise ‘Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu’ başlığı
altında düzenlenmiştir. 2000 yılı raporunda, bölgesel örgütlenme ile ilgili olarak, Türkiye,
yapısal politikaların uygulanmasında önemli bir rol oynayan NUTS II (Nomenclature Of
Statistical Territorial Units/İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması) kademesi başta olmak
üzere, topluluk kuralları ile uyumlu bir NUTS sınıflamasını oluşturması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, DPT’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi hariç tutulursa, Ankara
dışında uygulama yapılarının olmadığı ve Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda öngörüldüğü
gibi, DPT bölgesel büroları ve yerel veya bölgesel kalkınma otoritelerinin (ajansları) henüz
mevcut olmadığı vurgulanmıştır.
2001 yılı ilerleme raporunda ise, Türkiye’ye hem merkezi düzeyde (DPT) hem de
bölgesel düzeyde (bölge kalkınma ajansları kurarak), bölgesel kalkınmanın idaresine yönelik
yapılarını güçlendirmesi gerektiği tavsiyesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra NUTS II
sınıflandırması çalışmalarının başlatıldığının altı çizilmiştir.
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2002 yılı ilerleme raporunda bölge sınıflandırmasına ilişkin olarak, NUTS
sınıflandırması kriterlerine göre, bölgesel gelişme amacıyla Türkiye tarafından tanımlanan geçi
haritanın Komisyon ve Türk Hükümeti tarafından onaylanması önemli bir adım olarak
vurgulanmıştır. Bir önceki raporda olduğu gibi bölge kalkınma ajanslarının kurulması yoluyla
bölgesel düzeyde, bölgesel kalkınmayı yürütecek olan idari yapıların güçlendirilmesi
tavsiyesinde bulunulmuştur.
2003 yılı ilerleme raporunda, bölge sınıflandırmasına ilişkin olarak, NUTS II
düzeyinde geçici sınıflandırma kapsamında 26 yeni bölge belirleyen yasanın, Eylül 2002’de
TBMM’den geçtiği ifade edilerek; DPT’nin, Bölgesel Kalkınma Ajansları kuruluncaya ve tam
faaliyete geçinceye kadar bazı bölgelerde, geçici NUTS 2 birimi oluşturan iller arasında hizmet
birlikleri kurduğu vurgulanmıştır.
Daha önceki raporlarda olduğu gibi bu raporda da ‘Güneydoğu’da bölgesel ofisi
bulunan ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) yürütülmesinden sorumlu kurum haricinde,
Ankara dışında planlayıcı ve uygulamacı bir birim bulunmadığı’ tekrar edilmiştir.
Aynı raporda, Komisyon, hazırlanmakta olan 2004–2006 Ulusal Kalkınma Planıyla
ilgili olarak da, iç tutarlılığı olan bir bölgesel kalkınma politikasının hazırlanması ve bu
politikanın oluşumuna ilgili bütün paydaşların (bölgesel ve yerel, toplumsal ve ekonomik
ortaklar) katılımının sağlanması yönünde tavsiyede bulunmuştur.
2004 yılı ilerleme raporunda da bir önceki yıla ilişkin tavsiyeler tekrar edilerek, DPT
ile bölgesel kalkınma ile ilgili bakanlıklar arasında sadece danışmadan ziyade etkili bir
koordinasyonun sağlanmasına yönelik yapılar oluşturulması tavsiyesinde bulunulmuştur.
2005 yılı ilerleme raporunda, bölgesel örgütlenme alanında kayda geçirilecek gelişme
bulunmadığı ifade edilmiştir. Kamu yönetimi reformu kapsamında kabul edilen yerel
yönetimlere ilişkin yasalar ise, ‘kamu yönetiminin en alt kademelerindeki makamlara yetki
devri sağladığı ve bölgesel düzeyde yerel demokrasiyi işler hale getirmesi nedeniyle
memnuniyetle’ karşılanmıştır. Türkiye’de kamu yönetimine âdemimerkeziyetçi bir yapı
kazandırmaya yönelik yasal çerçevenin oluşturulmasında sağlanan ilerlemelerin bölgesel
politikaların oluşturulmasında katılımcı bir yaklaşım benimsenmesine yardımcı olacağı ifade
edilmiştir. Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmasına ilişkin yasal çerçeve konusunda dile
getirilebilecek herhangi bir gelişmenin kaydedilmediğinin de altı çizilmiştir. Bununla birlikte,
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Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasının, bölgesel düzeydeki idari kapasite eksikliğinin
giderilmesinde önemli mesafe kat edilmesini sağlayacağı vurgulanmıştır.
2006 yılı ilerleme raporunda, bölgesel politikaların uygulanabilmesi amacıyla hukuki
çerçevenin çizilmesi ve bölgesel yapılanmaların tanımlanması hususlarında ilerleme sağlandığı
ifade edilmiştir. Bunun nedeni bu dönemde ‘Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanunun’ onaylanmasıdır. Bununla birlikte raporda, kalkınma
ajanslarının rolü ve işlevlerinin kaygı uyandırdığından bahsedilerek eleştirilmiştir.
2007 yılı ilerleme raporunda Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasına ilişkin
yasaya bazı toplumsal kesim, siyasal parti ve örgütlerce karşı çıkılarak, Kalkınma Ajanslarının
kurulmasının

Türkiye’nin

toprak

bütünlüğünü

zedeleyeceği

gerekçesiyle

Anayasa

Mahkemesi’ne götürüldüğü tespiti yapılmıştır. Bu nedenle, İzmir ve Adana’da kurulan iki
Kalkınma Ajansının finansmanı askıya alındığı ifade edilerek, bölgesel düzeyde başka
Kalkınma Ajanslarının kurulma planlarının aynı nedenlerle rafa kaldırıldığı değerlendirmesi
yapılmıştır. Bölgesel düzeyde, özellikle bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında gelişme
kaydedilememesi nedeniyle, idari kapasitenin çok zayıf olduğu ve bu alandaki hazırlıkların
erken bir aşamada olduğu vurgulanmıştır’.
2008 yılı ilerleme raporunda Kalkınma Ajansları Kanunu’nun 2007 Kasım ayında
yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’nin, yasal çerçeve konusunda ilerleme kaydettiği ifade edilerek,
Anayasa Mahkemesi’nin Kalkınma Ajansları Kanunu’yla ilgili açılan davada verdiği karara
değinilmiştir. Ayrıca, Bölgesel düzeyde idari kapasitenin zayıf olduğu vurgulanmıştır. Bunun
nedenleri arasında, Kalkınma Ajansları Kanunu’nun askıya alınması da sayılmıştır.
2009 yılı ilerleme raporunda ise “Kalkınma Ajanslarının Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiğinden ve hâlihazırda kalkınma ajanslarının, bütün İBBS
düzey II bölgelerinde kurulduğundan bahsedilmiştir. Raporda, kalkınma ajanslarına, 2009 yılı
bütçesinden yaklaşık 125 milyon avro tahsis edildiği belirtilmiştir. Kalkınma ajanslarının
kurulduğu illerin seçiminde ilgili yerel ve bölgesel paydaşların yer almamaları eleştirilmiştir.
2010 yılı ilerleme raporunda ise Devlet Planlama Teşkilatının, bölgesel kalkınma
politikalarını merkezi kuruluşlar arasında ve yerel idareler arasında koordine edecek bir
bölgesel kalkınma komitesinin oluşturulması üzerinde çalıştığından bahsedilmiş ve Kalkınma
Ajanslarının ise tam olarak faaliyete geçme aşamasında olduğu ifade edilmiştir.
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Türkiye hakkında yayımlanan son rapor olan 2011 yılı ilerleme raporunda ise
“Kalkınma Bakanlığına dönüşen Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından oluşturulan
Bölgesel Kalkınma Yüksek Kurulu ve Bölgesel Kalkınma Komitesi, merkezi kuruluşlar ve
yerel yönetimler arasında bölgesel kalkınma politikalarının koordinasyonunu sağlayacaktır.
Bölgesel Kalkınma Komitesinin, sektörel, tematik ve bölgesel politikaların planlanmasını,
uygulanmasını ve izlenmesini ulusal düzeyde uyumlu hale getirmesi, bölgesel planlar ile ulusal
düzeydeki stratejiler arasında daha iyi bağlantı kurması ve tamamlandığında Bölgesel
Kalkınma Ulusal Stratejisini yönlendirmesi beklenmektedir. 26 Kalkınma Ajansının hepsine
genel sekreter atamaları yapılmış ve önemli sayıda personel işe alınmıştır. Kalkınma
Ajanslarının koordinasyonunda 26 NUTS II bölgesinin 24’ünde bölgesel planlar
hazırlanmıştır” ifadelerine yer verilmiştir.

13.1.1.2. Katılım Ortaklığı Belgelerinde Bölgesel Talep ve
Değerlendirmeler
Katılım Ortaklığı Belgeleri, aday ülkelerin üyelik yönünde gerçekleştirmeleri gereken
tüm çalışmaları önceliklerine göre bir takvim çerçevesinde ortaya koymaktadır. ‘Kısa vadeli’
ve

‘orta vadeli’ önceliklerden oluşan Katılım Ortaklığı Belgeleri, adayların gösterdiği

ilerlemelere göre, gerektiği takdirde Komisyon tarafından yenilenmektedir.
Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgelerinin ilki 2001 yılında yayınlanmıştır. Ardından
2003, 2005 ve son olarak da Kasım 2007’de yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgeleriyle
Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken çalışmalar ortaya konulmuştur.
Bölgeselleşme bölgesel politikalar açısından 2001 Katılım Ortaklığı Belgesine
bakacak olursak, kısa vadede Türkiye’den beklenen, Topluluk kurallarına uygun bir NUTS
sınıflandırmasının hazırlanması; Etkili bir bölgesel politikanın geliştirilmesi için bir strateji
benimsenmesi ve Türkiye'nin planlama sürecinde projelerin seçiminde bölgesel politika
ölçütlerini kullanıma başlamasıdır. Orta vadede ise, Türkiye’den ‘birden çok yılı kapsayan
bütçe hazırlama usulleri ve değerlendirmenin izlenmesini sağlayan yapıların kurulması da dahil
olmak üzere, ülke içi farklılıklarının azaltılmasına yönelik ulusal bir politikanın geliştirilmesi’
istenilmektedir.
2003 Katılım Ortaklığı Belgesinde ise kısa vadede Türkiye’den istenen Ulusal
Kalkınma Planı ve NUTS 2 düzeyinde bölgesel kalkınma planları hazırlanması suretiyle,
bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir ulusal ekonomik ve sosyal uyum politikasının
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geliştirilmesi; Bu başlık altındaki müktesebatın uygulanmasını kolaylaştıracak yasal çerçevenin
kabul edilmesi; bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan
çok yıllı bütçeleme usullerinin oluşturulması ve bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların
güçlendirilmesidir. Orta vadede ise Türkiye’den bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere,
NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin kurulması beklenmektedir.
2005 Katılım Ortaklığı Belgesinde ise, Türkiye’den kısa vadede bölgesel
eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlayan, ekonomik ve sosyal uyum için stratejik çerçevenin
hazırlanmasına devam edilmesi ve katılım öncesi AB fonlarının hazmedilmesi için gerekli yasal
ve idari çerçevenin oluşturulması istenmektedir. Orta vadede ise, Bölgesel politikaların hem
merkezi hem de bölgesel düzeyde uygulanmasına yönelik idari kapasitenin güçlendirilmesine
devam edilmesi ve bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin olarak öncelik kriterlerini
ortaya koyan çok yıllı bütçeleme usullerinin oluşturulması istenmektedir.
Türkiye için hazırlanan son Katılım Ortaklığı Belgesi ise Kasım 2008’de
yayınlanmıştır. Buna göre kısa vadede Türkiye’den, ‘Topluluk uyum politikasının
uygulanmasına hazırlık olarak, AB katılım öncesi programlarının uygulanmasına yönelik, ilgili
bakanlıklar düzeyi başta olmak üzere kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve programlama,
proje hazırlama, izleme, değerlendirme, mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin
artırılması’ beklenmektedir. Orta vadede ise beklenen ‘ileriye yönelik muhtemel Topluluk
uyum politikasının uygulanmasına yönelik olarak ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde idari
kapasitenin artırılması’dır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bölgeselleşmenin ne anlama geldiğini, nedenlerini ve türlerini öğrendik.
Ayrıca Türkiye’de bölgeselleşmenin ne şekilde gerçekleştiği ve AB’nin bu süreçteki etkisi
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Bölgeselleşme bir devletin sosyal yapısındaki değişimle ilgilidir.

b)
Uluslararası antlaşmalar vasıtasıyla devletlerin bir takım ekonomik ilişkiler
geliştirmesi de bölgeselleşme kavramının içine girer.
c)
Genel anlamıyla “bölgeselleşme bir devletin idari örgütlenmesinde yeni bir
kademe oluşturulması olarak tanımlanabilir.
d)

Bölge, merkezi yönetimin denetimine tabi bir alt kademe olarak tarif edilebilir.

e)
Bölge, dar tanımı anayasal statüsüne bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte
bölgesel yerel yönetim birimidir.
2)

Bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Bölgeselleşmenin yerel yapıları ve oluşumları koruma ve yetki devri sağlayarak
demokrasinin gelişimine katkı sağlama amacı taşıdığı ileri sürülebilir.
b)
Günümüzde yaşanan bölgeselleşme olgusunda geleneksel neden etnik-dinsel
azınlıkları ve yerel özgürlükleri korumaktır.
c)
Uluslararası ilişkiler açısından bölgeselleşme, bazı takım ülkelerin yasal bir
çerçeve altında ekonomik ilişkilerini geliştirmesine yönelik bir yapılanmayı ifade eder.
d)
Bölgeselleşme, çeşitli ülkelerin bir araya gelip, nihai sonuç olarak da tam
ekonomik birliğe ulaşmayı hedefledikleri oluşumlar olarak da görülebilir.
e)
3)
değildir?

Bölgeselleşmenin tek nedeni ekonomiktir.
Aşağıdakilerden hangisi Bölgeselleşmenin temel nedenlerinden birisi

a)

Ekonomik Nedenler,

b)

Güvenlik Gereksinimi,

c)

Siyasi Nedenler,

d)

Kültürel Nedenler

e)

Sanatsal nedenler
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4)

Türkiye’de bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Türkiye’de bir yönetim kademesi olarak ‘bölge yerel yönetimi’ yoktur.

b)
mevcuttur.

Türkiye’de coğrafi anlamda bölgeler ve bazı bakanlıkların bölge teşkilatları

c)
olmuştur.

Türkiye’de bölgesel planlama konusu 1960 sonrası önemli bir gündem maddesi

d)

DPT 1945 yılında kurulmuştur.

e)
1982 Anayasası “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak
amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir” denilerek merkezi
yönetime bağlı, bölgesel yapılanmalara izin verilmiştir.

5)

Türkiye’de bölgeselleşme üzerinde AB etkisi var mıdır?

6)

Bölgeselleşmenin nedenleri nelerdir?

7)

Türkiye’de bölgesel yerel yönetim kurulabilir mi? Nasıl?

8)

Bölgecilik nedir?

9)

Bölgeselleşme nedir?

10)

AB ülkelerinde de bölgeselleşme var mıdır?

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)e, 4)d,
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14. YEREL YÖNETİM BANKACILIĞI / İLBANK A.Ş.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Yerel Yönetim Bankacılığının ortaya çıkışı ve Türkiye’deki gelişim süreci
incelenecektir. Bu bankaların fonksiyonları ve neler yaptıkları da bu bölümde öğreneceğiz.
Karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılabilmesi için yönetim yapılarımızın benzediği Faransa
ve Macaristan’daki yerel yönetim bankarının neler olduğu ve gelişim süreçleride bu bölümde
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yerel Yönetim Bankacılığı ne demektir?
2. Yerel yönetim bankacılığına ihtiyaç var mıdır?
3. İlbank A.Ş. nin faaliyet alanı nedir?
4. Farklı ülkelerde de yerel yönetim bankaları var mıdır??
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Yerel Yönetim Bankacılığı

Yerel Yönetim
Bankacılığının Varlık Sebebi
ve Gelişimi Öğrenilecektir.

İlbank A.Ş.

İlbank’ın 2011’deortaya
Çıkışı ve Nedenleri
Öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.

Farklı Ülkelerde Yerel
Yönetim Bankacılığı

Farklı Ülkelerde Yerel
Yönetim Bankacılığının Ne
Şekilde İşlediği
Öğrenilecektir.

Kazanım Okuyarak Ve
Araştırarak Geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yerel Yönetim Bankacılığı



İller Bankası



İlbank A.Ş.
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Giriş
Gerek merkezi yönetimlerin kaynaklarının sınırlılığı gerekse yerel yönetimlerin yeni
kaynaklar bulma zorunluluğu, çağdaş her ülkede yerel yönetim bankalarının kurulmasını
kaçınılmaz kılmıştır. Bunda bazı büyük belediyelerin para ve sermaye piyasalarından kredi
sağlama konusunda karşılaştıkları zorluklar önemli rol oynamıştır. Batı Avrupa’da, yerel
yönetimlere bankacılık hizmeti vermek üzere uzmanlaşmış kurumların ortaya ilk çıkışları 19.
yüzyıldadır.
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14.1. Türkiye’de Yerel Yönetim Bankacılığı
Türkiye’de ise yerel yönetim bankacılığının ilk örneği 1 Kasım 1933’de faaliyete geçen
‘Belediyeler Bankası’dır. Belediyeler Bankası’nın devamı niteliğindeki ‘İller Bankası’ ise
1945’te, 4759 sayılı Yasa ile kurulmuştur. Bu yasayla, İller Bankası, Belediyeler Bankasından
farklı olarak, tüzel kişiliğe sahip diğer yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri ve köyleri
de kapsamına almıştır.
İller bankasının fonksiyonlarına bakacak olursak, bankanın üç temel fonksiyonu vardır.
Bunlar:
3.

Kredi vermek: banka ortakları olan yerel yönetimlere, kendi öz kaynaklarından,

kısa ya da orta vadeli kredi verebilmektedir. Ayrıca dış kaynaklardan (diğer bankalar, Avrupa
İskân Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, vb.) alınan krediler, üzerine komisyon eklenerek yerel
yönetimlere kısa, orta, uzun vadeli kredi olarak verebilmektedir.
4.

Aracılık yapmak: İller bankası iki tür aracılık yapmaktadır: mali ve teknik

aracılık. Mali aracılıkta, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında fon akışını düzenlemek
ve yerel yönetimlere kredi sağlamak; teknik aracılıkta ise, inşaat ve sanayi sektörü ile yerel
yönetimler arasındaki ilişkilerde aracı olmaktır.
5.

Yatırım yapmaktır: iller bankası yerel yatırımların projelerini hazırlamak,

ihaleye çıkmak ve bizzat projelerin uygulanmalarında yer almakta; hizmet alımı ile
yaptırabilmektedir.
Kurulduğu günden günümüze gelene kadar İller Bankası yapısal, mali ve işlevsel bazı
değişiklikler geçirmiştir. 1980’lerin sonlarına doğru Bankanın yatırımcılık boyutunu belirleyen
en önemli en temel geliri olan Belediyeler Fonu daraltılmış ve hazine yardımlarına son
verilmiştir. 1990 yılında ise, bankanın mali fonksiyonunu öne çıkaran ‘kalkınma bankası’
statüsü getirilmiştir. Bu da yerel yönetimleri iç ve dış özel mali piyasalara bağlamayı esas alan
yeni birimlerin kurulması ile somutlaşmıştır.
Günümüze gelene kadar İller Bankası’nın yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları üzerine
çeşitli çalışmalar ve raporlar hazırlanmış, tartışmalar yapılmıştı. İller Bankası’nın yapısı ve
fonksiyonları üzerine yapılmış çalışmalar ve raporlar arasındaki en önemli farklılık, bankanın
niteliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği gibi; İller Bankası haline dönüştükten sonra hem
altyapıların finansmanını hem de belediyeler adına yaşama geçirilmesini gerçekleştirmiştir.
Buna karşılık başta Dünya Bankası’nı önceleyen ve aynı görüşü sonradan izleyen araştırmalar,
İller Bankası’nın daha çok ve öncelikle bir finansman bankası haline getirilmesini ve dış
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finansman sağlanmasında aracı bir kuruluş olarak örgütlenmesini öngörmüşler, bu bağlamda iç
finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artması yönünde çaba göstermesi ve altyapının
yapılmasının ve yönetiminin tümüyle belediyelere bırakılması üzerinde durmuşlardır.
Özellikle 2000 sonrası İller Bankası ile ilgili önemli düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2003 Eylülünde yayımlanan bir yönetmelikle İller Bankası,
yatırım bankası haline dönüştürülmeye başlanmıştır. 01 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren
‘İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ ile Banka, belediyeler adına yapım
ihalelerinden çekilmiştir. Bundan sonra ihaleler belediyelerce gerçekleştirilecektir. Diğer
taraftan Bankaca kredilendirilen işlerde, Banka ile ilgili idare müştereken kontrollük görevi
yapacaktır.
Bu çerçevede İller Bankası ile ilgili 2006 yılında yaşanan bir gelişme ise Aralık ayında
TBMM’ne gönderilen ‘İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı’dır. Tasarı ile
İller Bankasının tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak, olanakları
ölçüsünde yerel yönetimlerin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayan ve bankacılık işlemlerine
aracılık eden, bunlar için projeler üreten, danışmanlık hizmeti veren ve Anonim Şirket şeklinde
yapılanan, Bankacılık Yasasına göre örgütlenen, çağdaş bankacılık esaslarına göre faaliyet
gösteren bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmesi amaçlanmıştır (İller Bankası Anonim
Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı, Genel Gerekçe).
Yasa tasarısının öne çıkan yönlerine bakacak olursak:
6.

Tasarı ile İller Bankası kamu kurumu iken, taslak ile özel hukuk tüzel kişisi

olarak yapılandırılmaktadır.
7.

İller bankasının teknik destek boyutu ortadan kaldırılmakta sadece finansörlük

yapması öngörülmektedir.
8.

İller Bankası, yerel yönetimlerin ortak olduğu bir banka iken, anonim şirket

niteliğine geçerken, bu ortaklığın bitmesi, sermayenin Hazine’ye aktarılması öngörülmektedir.
9.

Yerel yönetimlere artık, bankacılık esaslarına göre kredi verilecektir (daha önce

banka kendi tüzüğüne göre kredi vermekteydi).
10.

Banka personeli tamamen sözleşmeli personelden oluşacaktır.

Hazırlanan bu tasarı, İller Bankasının kamu kurumu niteliklerinden sıyrılarak, piyasa
şartlarında çalışacak, Anonim Şirket statüsünde yerel yönetim bankacılığı alanında faaliyet
gösterecek şekilde yeniden yapılandırılmasını öngörmektedir. Aslında tasarıya hakim olan
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anlayış Neoliberal yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre İller bankası yerel yönetim sistemi ile
birlikte ele alınmalı, yerel yönetim reformunun bir parçası olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Bu yaklaşımın yerel yönetim bankacılığı ile ilgili modeli ise Dünya Bankası projelerinde
somutlanmaktadır.
Ekim 2002 tarihinde Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Türkiye Belediye Sektörü
İncelemesi" adlı raporda İller Bankası’nın yeniden yapılandırmasına yer verilmiş, Banka’nın
mevcut sorumluluk ve faaliyetlerinin belediye mali sektörünü aksattığı ve Banka’nın bir
kalkınma kurumu olarak etkin şekilde faaliyet göstermesini de zorlaştırdığı belirtilmiştir.
Yeniden yapılandırmanın ana teması olarak Banka’nın kamu fonlarını etkin şekilde aktaran bir
kurum haline getirilmesi öngörülmüştür. Buna göre Banka bağımsız bir kurul tarafından
yönetilmeli, herhangi bir bakanlığa bağlı olmamalıdır. Banka, sermayenin geri kazanılması ve
işlevlerin sürdürülebilmesini sağlayacak şekilde faiz oranları ve kredi koşullarını uygulayarak
merkezi idare ve yerel yönetimlerden aldığı desteğe olan bağımlılığını azaltmalıdır. Ortak
idarelerin katkı paylarına duyulan ihtiyaç zaman içinde ortadan kaldırılmalıdır. Rapor uzun
vadede ise, bir mali aracı olarak faaliyet göstermek üzere İller Bankasının, belediyeler için özel
fonların sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini öngörmektedir.
Tasarı, uzun süre gündemde kaldıktan sonra 26 Ocak 2011 tarihinde TBMM tarafından
kabul edilmiştir. Kanunla birlikte İller Bankası anonim şirket statüsüne geçmiştir.
Bankanın kısaltılmış unvanı ise “İLBANK” olmuştur. Kanunda bankanın amacı “il özel
idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare
birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın
mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti
vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı
olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek” şeklinde ifade
edilmiştir. Yani İller Bankası Dünya Bankasının da talepleri doğrultusunda gerçek anlamda bir
kalkınma ve yatırım bankasına dönüştürülmüştür. Ayrıca yeni kanunda köy idarelerinden hiç
bahsedilmemektedir. Bilindiği gibi eski kanunda köy idareleri, il özel idareleri ve belediye
idareleri gibi bankanın ortaklarındandı.
Yeniden yapılandırma konusunda diğer bir nokta ise 8 Şubat 2006 tarihinde Dünya
Bankası ile ‘Belediye Hizmetleri Projesi’ ile ilgili olarak ikrazlar antlaşması yapılmış,
Banka’nın gerçek anlamda bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüştürülmesine yer verilmiştir.
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Bu proje kapsamında Dünya Bankası, İller Bankası yatırımlarında kullanılmak üzere 213
milyon Euro’luk kredi kullandırma kararı almıştır.
Görüldüğü gibi İller Bankasının yaşadığı sorunların çözümünde büyük ölçüde Dünya
Bankasının tavsiyeleri göz önüne alınmıştır. İller bankası ile ilgili bu tasarının yasalaşmasının
ardından yaşanacak gelişme, muhtemelen, bankanın özelleştirilmesi olacaktır. Avrupa’da ve
Türkiye’de yaşanan gelişmelerde bu yöndedir. Macaristan ve Fransa örneği incelendiğinde
konu daha net anlaşılacaktır.

14.2. Farklı Ülkelerde Yerel Yönetim Bankacılığı
Yerel yönetim bankacılığı sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerinde de vardır.
Örnek olarak Macaristan ve Fransa’da yerel yönetim kısaca bakacak olursak: Macaristan’da
yerel yönetim bankası olarak adlandırabilecek kuruluş, The Orszagos Takarékpénztar’dır
(OTP). OTP 1949’da ülke çapında kurulmuş devlete ait bir bankaydı. 1989’dan itibaren banka,
çok fonksiyonlu ticari bir bankaya dönüşmüştür. 1990’da kamu şirketine dönüştürülen
bankanın adı da ‘the National Savings and Commercial Bank ’ olarak değiştirilmiştir. 1995’de
bankanın özelleştirilme süreci başlamıştır. Bugün bankada devletin hissesi olmakla birlikte,
çoğunluğu özel ve finansal yatırımcılara ait olmak üzere dağınık bir hissedarlık ilişkisi vardır
(Haziran 2007 itibariyle bankanın % 82,3’ü yabancı finansal yatırımcılara aittir).
OTP ayrıca özelleştirme sürecini tamamladıktan sonra uluslarası alanda genişlemeye
başlamış ve bugün Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin bankacılık sektöründe önemli bir güç
haline gelmiştir. OTP’ nin yerel yönetimlerle önemli bir ilişkisi yerel yönetimlerin hesaplarıyla
ilişkilidir. 1990 Yerel Yönetimler Yasası çıkana kadar Macaristan’da tüm yerel yönetimlerin
hesapları OTP bankasındaydı. Yasadan sonra yerel yönetimler hangi bankada hesaplarını
tutacakları konusunda serbest bırakılmışlardır. Bununla birlikte aradan on yıl geçmesine
rağmen OTP bu konuda da liderliğini devam ettirmektedir. 2003 yılında yerel yönetimlerin
%81’inin hesapları OTP bankasında bulunmaktaydı. Belediyelerin borçlanmaları konusunda
OTP ilk yıllar neredeyse tekel gibiydi. Bankanın bugünde belediyelere verdiği borç miktarı
artmakla beraber, belediye borç para piyasasındaki payı %55’e gerilemiştir.
Fransa’da yerel yönetim bankası olarak adlandırabilecek kuruluş ise ‘Crédit Local de
France’dir (CLF). 1987’de Caisse d’Aide a l’Equipement des Collectivés Locales (CAECL)
in kaldırılmasının ardından oluşturulmuştur. CAECL yerel yönetimlere uygun koşullarda kredi
veren bir kamu kurumuydu. CLF ise bir finans kurumu olarak kuruldu. CAECL’in sermayesi,
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Limited şirket olarak oluşturulan CLF’ ye aktarılmıştır. CLF’nin bu dönemde %50,5 hissesi
devlete aittir.
1993 yılında CLF’nin özelleştirilme süreci başlamış ve bu sürecin sonunda devletin
hissesi % 8 ve Caisse des dépots’un hissesi % 12’ye düşmüştür. 1996’da CLF, 1860 yılında
kurulan ‘Credit Communal de Belgique’ ile birleşerek Dexia Grup’u oluşturmuştur. Grubun
öne çıkan özelliği kamu ve yerel yönetim finansmanında uzman olmasıdır.
Görüldüğü gibi 1990’lı yıllara kadar Fransa ve Macaristan’da da yerel yönetimlere
uygun koşullarda kredi sağlayan ve borçlanma konusunda yerel yönetimlere kolaylık sağlayan
kamu kuruluşları mevcuttur. Ancak 1990 sonrası, bu kuruluşların özelleştirilerek, kamunun bu
alandan çekildiği ve yerini özel sektöre bıraktığı görülmektedir.
Türkiye’de yaşanan süreç gerek Fransa ve gerekse Macaristan ile benzerlik
göstermektedir. 2007 yılında doktora tezini yazarken kullandığımız ifadeler “ İller Bankası
Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı’ ile bir kamu kurumu olan İller bankası ‘İLBANK’
adını alarak Anonim Şirket statüsüne geçecektir. Ardından yaşanacak süreç ise muhtemelen
CLF ve OTP ile aynı olacaktır. Yani devlet önce Fransa ve Macaristan’da olduğu gibi ‘yerel
yönetim bankasını’ şirketleştirecek ardından da özelleştirecektir ” şeklindeydi. 26 Ocak 2011
tarihinde TBMM tarafından kabul edilen kanun ile İller Bankası anonim şirket statüsüne
geçirilmiştir. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da banka özelleştirilecektir.
Yaşanan bu süreçler sadece kamu kurumlarının ortadan kaldırılması anlamına gelmez.
Sürecin anlamı, yerel yönetimlerde artık yeni bir mali yönetim sisteminin geçerli olmaya
başlamasıdır. Yani, yerel yönetimler için yeni bir mali model oluşturulmaktadır.
Bu modeli oluşturan aktörlerden biri olan Dünya Bankası’na göre var olan ulusal yapılar
‘rekabetçi’ değildir ve ulusal mekanizmalar liberalize yerel kredi piyasasını kurmanın önünde
önemli engeldir; çünkü bunlar kamu sektörü mantığı içinde işlemekte ve ‘mali piyasaları baskı
altında tutmaktadırlar’; bu işleyiş uluslar arası sermayenin akışkanlığını önlemektedir.
Bu modelin özelliklerinden birisi olan ‘yerel yönetim bankalarının tasfiye edilmesi’nin
ise çeşitli nedenleri vardır. Uluslararası politikaya göre, yerel yönetim bankacılığı, yerel kredi
piyasacılığının kurulmasını ve gelişmesini engelleyen başlıca unsurdur. Yerel yönetimlere borç
veren kamu kuruluşları bu alanı özel sektöre bırakmalı, ‘piyasanın alternatifi bir yerel
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yönetimler bankası sistemi yerine, özel sektörün yer aldığı yerel yönetimler kredi sistemi’
kurulmalıdır.
Bu çerçevede 2006’da yaşanan ilginç bir gelişme, Türkiye’nin İller Bankası’nı ‘tasfiye
ettiği bir süreçte’, yerel yönetim kredi bankacılığı alanında uzman ve dünyanın Pazar lideri olan
Dexia Şirketinin Türk piyasasına girmesidir. 30 Mayıs 2006 tarihinde Zorlu Holding ile Dexia
Bank arasında imzalanan sözleşme ile Zorlu Holding, DenizBank’ta sahip olduğu %75
oranındaki hisselerinin tümünü Dexia Bank’a satmıştır.
Dexia Grup İcra Kurulu Başkanı Axel Miller’ın ifadesiyle, ‘Türkiye, dünyanın en hızlı
büyüyen bankacılık pazarlarının başında gelmektedir. Dexia’nın odaklandığı iki temel alandan
biri olan ‘kamu / proje finansmanı ve kredi iyileştirme’ alanında, Dexia Türkiye’de çok önemli
bir potansiyel görmektedir. DenizBank, Dexia Grup bünyesinde uluslararası piyasalara daha
rahat ulaşım sağlayarak; mevcut potansiyelini küresel alanda önemli bir oyuncu olma yönünde
geliştirecektir’. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş ise, DenizBank’ın
Dexia gibi uluslararası bir grubun parçası olarak daha ucuz fonlama imkânı bulacağını ve
uluslararası sermaye piyasalarına daha kolay erişim sağlayacağını ifade etmiştir. Ayrıca,
“özellikle Dexia’nın uzmanlık alanı olan kamu ve yerel yönetim alt yapı projelerinde aktif
olmak, Türk yerel yönetimlerinin finansman imkânlarını keşfetme odaklanacağımız konular
arasında ilk sıralarda. Türkiye’de kamusal ya da yerel altyapı projelerine sağlayacağımız
finansman ile bir anlamda ülkemizin geleceğine de yatırım yapan bir kurum haline geleceğiz”
diyerek Dexia’nın neden Türkiye piyasasına girdiğini kısaca izah etmiştir.
Son olarak şunu söylemek gerekir ki, Türkiye’de İller Bankası, tüm özellikleri
yönünden, dünyada tam bir örneği bulunmayan, tamamen Türkiye’nin kendi gereksinim ve
koşulları göz önünde tutularak kurulmuş bir yerel yönetim bankasıdır. Dolayısıyla, banka için
düşünülen yeni yapı Türkiye gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Kanaatimizce, Türkiye’de yerel
yönetimlerin, mali açıdan ve teknik altyapı ve eleman sağlama açısından ihtiyaçları ve
zayıflıkları göz önünde bulundurularak, İller Bankası’nın kamu kurumu olarak devam etmesi
daha isabetli olacaktır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

275

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetim bankacılığının ne olduğu ve neden ortaya çıktığını öğrendik.
Türkiye’de ortaya çıkışı ve İlbank A.Ş. ye dönüşümünün de nasıl gerçekleştiğini inceledik.
Ayrıca Fransa ve Macaristan’da yerel yönetim bankacılığının işleyişi ve geleceği hakkında bilgi
sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’de Yerel Yönetim Bankacılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a)
Türkiye’de ise yerel yönetim bankacılığının ilk örneği 1 Kasım 1933’de faaliyete
geçen ‘Belediyeler Bankası’dır.
b)
Türkiye’de ‘İller Bankası’ ise 1945’te kurulmuştur.
c)
Türkiye’de iller bankasının tek fonksiyonu kredi vermektir.
d)
İller Bankası, Belediyeler Bankasından farklı olarak il özel idareleri ve köyleri
de kapsamıştır.
e)
İller Bankası sadece altyapıların finansmanını sağlamamış aynı zamanda
bunların yaşama geçirilmesini gerçekleştirmiştir.

3)
4)
5)
6)
7)

2)

Aşağıdakilerden hangisi İller bankasının fonksiyonlarından değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yurtdışından yerel yönetimler için iş makinası almak.
Kredi vermek
Teknik aracılık yapmak.
Yatırım yapmak.
Mali aracılık yapmak

Türkiye’de ilk kurulan üst kurul hangisidir?
Yerel yönetim bankaları neden kurulmuştur?
Dünyada Yerel yönetim bankacılığı hangi zaman diliminde ortaya çıkmıştır?
Yerel yönetim bankacılığı nedir?
İller bankasının fonksiyonlarını sayınız?
Cevaplar
1) c, 2)a
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