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ÖNSÖZ

“Yerel Yönetimler Reformu” son yıllarda ülkemizin temel idari gündem-
lerinden birini teşkil etmektedir. Örnek olarak belirlenen şehirlerde uygulanan 
reformlar, diğer şehirlerimize de yayılmaktadır. Bunun en büyük örneği 2012 
yılında çıkarılıp 2014 yılında uygulamaya başlanan 6360 sayılı Kanun olmuş-
tur. Yasa koyucu bu düzenleme ile daha önce iki ilde yapılan reformları; hem 
o iller için genişletmiş hem de diğer yirmi sekiz vilayete yayılmıştır. Bundan 
sonra diğer belli başlı şehirlerimize de yayılması kamuoyunun gündemindedir.

Son reformun uygulanmaya başlanmasının üzerinden üç yılı aşkın bir 
süre geçmişken yerel yönetimlerin temel tartışma alanları;  14 başlıkta ve 286 
katılımcı ile “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi Çalıştayları”nda ele alınmıştır.

Proje kapsamındaki Çalıştaylara, ülkemizdeki büyükşehir belediyeleri 
ile büyükşehirlerde bulunan ilçe belediyelerinin temsilcilerinin yanı sıra, ye-
rel yönetimler konusunda paydaş durumunda olan Devlet Personel Başkanlığı 
başta olmak üzere merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile bunların taşra bi-
rimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimle-
rinden, sendikalardan temsilciler katılmış, gerçekleştirilen oturumlarda yerele 
yönetim reformlarının felsefesi, nitelikleri ve uygulama sonuçları çeşitli pay-
daşların gözünden detaylı olarak tartışılmıştır.  

Çalıştayların bir diğer özelliği de, yerel yönetimler konusunda uzmanlaş-
mış çok sayıda akademisyeni bir araya getirmesidir.  Böylelikle, sadece reform-
ların uygulama sonuçları ve sorunların değil, muhtemel çözüm önerilerinin de 
ortaya konması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında yapılan anketler ve analizler ile Çalıştay sonuçları, 
akademik süzgeçten geçirilerek üç kitap halinde yayınlanmıştır. 

Elinizdeki bu kitapta; sosyal belediyecilik, ulaşım ve toplu taşıma, altya-
pı koordinasyonu, çevre yönetimi, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumu, za-
bıta ve ruhsat denetimi hizmetleri ile itfaiye, afet ve acil durum yönetimi konu-
ları yer almaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi Projenin ve dolayısıyla kitabın 
temel özelliklerinden biri sorunları çözüm önerileri ile birlikte ele almasıdır.

Proje kapsamında yapılan anketlerle ilgili olarak: Anket sonuçları çalı-
şılırken, kendilerine anket soruları gönderilip geri dönüş yapan katılımcıların 
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cevaplamadığı bazı soruların cevaplarının ağırlığı, diğer cevaplara yansıtılma-
mıştır. Bu şekilde bazı sorulara verilen cevapların toplam oranı %84, %96 vs. 
gibi  %100’ün altında  gerçekleşmiştir. Yine anket sonuçları çalışılırken,  kulla-
nılan bilgisayar programından kaynaklanan, cevap şıklarının sonuçları/oranları 
kendi içinde kendisine en yakın üst-alt sayıya yuvarlandığından;  cevapların 
toplam yüzdesinde %99.99 veya %100.03 vs. gibi, %100’ün altında veya üs-
tünde sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Sonuçlar manuel düzeltme yapılmadan kul-
lanılmıştır.

Projenin hayata geçmesi ve sonuca dönüşmesinde emeği geçen katkı su-
nan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmanın karar vericiler başta olmak üzere 
akademisyenler ve uygulayıcılar için faydalı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Hamza ATEŞ
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Giriş 1

GİRİŞ

Türkiye’de yerel yönetimler alanında reform niteliği taşıyan temel 
kanuni düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 
sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayı-
lı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’dur. Tüm bu kanuni düzenlemeler ve 2012 yılında kabul edilen 
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun ile birlikte ciddi bir değişim sürecine girilmiş ve kentsel 
alanlara yönelik yeniliklere adım atılmıştır. Tam da bu noktada bu çalış-
manın temel felsefesi şekillenmiş, bu değişim ve gelişim süreci içerisinde 
özellikle 6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyelerinde; sosyal 
belediyecilik, ulaşım hizmetleri, kent yönetiminde altyapı koordinasyon 
merkezleri, çevre yönetimi, su kanalizasyon idaresi hizmetleri, zabıta ve 
ruhsat denetim hizmetleri, itfaiye afet ve acil durum yönetimi alanları 
mercek altına alınarak politika önerileri oluşturulması amaçlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümde; sosyal belediyecilik anlayışının kavram-
sal çerçevesi ve sosyal belediyecilik anlayışının tarihsel gelişimi ortaya 
konarak Türkiye’deki sosyal belediyecilik anlayışının dönüşümü irde-
lenmiştir. 6360 sayılı Kanun’un sosyal belediyecilik anlayışına getirdiği 
değişiklikler, ürettiği sorunlar ve bu sorunların muhtemel çözümleri ele 
alınmış ve uygulanan anket çalışması sonuçlarına dayanan verilerden ya-
rarlanılmıştır.

İkinci bölümde; Türkiye’de ulaşımın tarihsel gelişimi ve geçmişten 
günümüze ulaşım politikaları hakkında detaylı bir literatür taraması ya-
pılarak 6360 sayılı Kanun ekseninde kırsal ve kentsel ulaşımda mevcut 
durum ortaya konulmuştur. 6360 sayılı Kanun’un öncesi ve sonrasının 
karşılaştırılmış, anket çalışması değerlendirilerek sorunlar ve çözüm 
önerileri analizi yapılmıştır.

Üçüncü bölümde; Altyapı koordinasyon merkezleri (AYKOME)’nin 
yasal dayanağı irdelenerek, 6360 Sayılı Kanun Ölçeğinde Kentsel Altya-
pı ve Altyapı Koordinasyon Merkezleri’nin durumu değerlendirilmiştir. 
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6360 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler, karşılaşılan sorunlar ile bu 
sorunlara yönelik uygulayıcıların çözüm önerilerini sunmaları hedeflene-
rek anket sonuçları değerlendirilmiştir.

Dördüncü bölümde; Son dönemlerde uluslararası ve ulusal alanda 
gerekli görülen siyasi ve iktisadi tedbir ve öneriler doğrultusunda gerçek-
leşen, Türkiye’de şehir yönetimindeki yasal ve kurumsal değişiklikler 
sonucunda çevre ve atık yönetimi ve politikaları hususunda karşılaşılan 
temel açmazların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çevresel sorunlar ve yönetimine ilişkin kavramsal ve teorik yak-
laşımlar değerlendirilmiş, Türkiye’de çevre hizmetlerinin sunumunda 
yerel yönetimlerin, özellikle büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve 
sorumluluklarına ilişkili olarak 6360 sayılı Kanun’un getirmiş olduğu 
değişiklikler değerlendirilmiştir. YERELSEN tarafından gerçekleştiri-
len “6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama 
Sonuçlarını Araştırma Projesi” kapsamında yapılan Çalıştaylar ve çevre 
alanında uzman kişilerce özellikle çevre hizmetlerinin sunumu ve yöne-
timinde karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılan mülakat ve anket sonuçla-
rına dayanan veriler çerçevesinde tespit ve öneriler ortaya konmuştur.

Beşinci bölümde; günümüzde artan nüfus trendlerine paralel ola-
rak su ve kanalizasyon idaresi hizmetlerinin, kamu hizmetlerin görülmesi 
açısından önemine değinilip, dünyada ve Türkiye’de idari yapılanması-
na odaklanılarak detaylı bir inceleme yapılmıştır. Bununla birlikte 6360 
sayılı Kanun’un uygulanmasının değerlendirildiğinde karşılaşılan çeşitli 
sorunları mercek altına alınıp, bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Altıncı bölümde; 6360 sayılı Kanun’un uygulanmasının değerlen-
dirildiği çalışmalar kapsamında zabıta hizmetleri de ele alınmıştır. Bu 
alanda temel olarak iki yönteme dayalı olarak veri üretilmiştir. Birincisi, 
zabıta ve ruhsat birimlerindeki personele uygulanan anketten elde edilen 
verilerdir. İkincisi, zabıta ve ruhsat denetim hizmetleri konusunda uygu-
lamacı niteliğe sahip görevlilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaydan 
elde edilen verilerdir. Son olarak, her iki çalışma sonucunda tespit edilen 
problemler ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Yedinci ve son bölümde ise Türkiye’de itfaiye, afet ve acil durum 
yönetiminin mevcut durumu incelenmiş, 6360 sayılı Kanun’un uygulama 
sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek yine 
konuya ilişkin yapılan anket çalışması analiz edilmiştir.
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Yılmaz BİNGÖL1 - Hami Doruk KÖSE2

1.	 GİRİŞ

Bu çalışma, 6 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen ve 30 Mart 2014 
Yerel Seçimlerinden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Bü-
yükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
sonrasında Türkiye’deki sosyal belediyecilik uygulamalarında ortaya çı-
kan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerini, büyükşehir belediyeleri 
ve büyükşehir ilçe belediyelerinde görev yapan daire başkanları ve mü-
dürlerin bakış açılarına da yer vererek ele almaktadır. 

Bu doğrultuda, ilk bölümde “sosyal belediyecilik” anlayışının kav-
ramsal çerçevesi ortaya konmuştur. Her ne kadar “sosyal belediyecilik” 
kavramı üzerindeki tartışmalar sona ermese de, sosyal belediyeciliğin 
sosyal refah devleti anlayışının belediyecilik anlayışı olduğuna dair bir 
görüş birliği olduğu söylenebilir. Sosyal belediyeciliğin neleri kapsadığı 
gibi konulara da bu bölümde yer verilecektir. Bunun yanında, yerel yö-
netimlerde yaşanan dönüşümlerle koşut olarak, sosyal belediyecilik an-
layışının tarihsel gelişimi de bu bölümde ele alınacaktır. 

İkinci bölümde, Türkiye’deki sosyal belediyecilik anlayışının dö-
nüşümü irdelenecektir. Bu çerçevede, ilk önce 1970’lerde sosyal demok-
rat belediye başkanları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin “Sosyal 

1 Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, ybingol@yahoo.com.

2 Arş. Gör., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, hamidorukkose@gmail.com.

1.

BÖLÜM 

6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	
BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYELERİNDE	

SOSYAL	BELEDİYECİLİK:	
FIRSATLAR,	SORUNLAR	
VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ
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Demokrat Belediyecilik Programı” ile dikkat çeken “toplumcu belediye-
cilik” anlayışı ele alınacaktır. Ardından, 1980 askeri darbesiyle ideolojik 
altyapısı hazırlanan ve Anavatan Partisi (ANAP) tarafından uygulanan 
“işletmeci belediyecilik” anlayışı tartışılacaktır. 1990’lara gelindiğinde 
ise iki farklı belediyecilik anlayışı gözlenmektedir. Bunlardan ilki, Sos-
yal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’nin sosyal demokrasi ve neoliberalizm 
arasında kalan ve çalışmamızda “ikircikli belediyecilik” olarak adlandır-
dığımız anlayıştır. Diğeri ise, Refah Partisi (RP)’nin yükselişinin önünü 
açan, yardım ve hayırseverlik motifleriyle gayri resmi olarak örgütlenen 
“adil düzen” belediyeciliğidir. Son olarak, 28 Şubat kararları ile iktidar-
dan düşen, ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan RP içinden 
çıkan reformcu ekibin 2002 yılında kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti)’nin “yasal düzlemde sosyal belediyecilik” olarak adlandırılan 
anlayışı incelenecektir. Burada, AK Parti’nin kuruluşu itibariyle yerel 
yönetimlere ilişkin yürüttüğü yasal düzenlemelere yer verilecektir. 

Son olarak, bu yasal düzenlemelerin sonuncusu olan 6360 sayılı 
Kanun’un sosyal belediyecilik anlayışına getirdiği değişiklikler, ürettiği 
sorunlar ve bu sorunların muhtemel çözümleri ele alınacaktır. Bu bölüm-
de, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri daire baş-
kanları ile müdürlerine uygulanan anket çalışması ile bu uygulayıcıların 
katıldığı çalıştayın sonuçlarına dayanan verilerden yararlanılacaktır.

2.	 SOSYAL	BELEDİYECİLİK

2.1.	Kavramsal	Çerçeve

Sosyal belediyecilik, sosyal devletin ekonomik ve sosyal hayata 
müdahale etme aracı olan sosyal politikalarda belediyelerin yer alma-
sı olarak tanımlanabilir. Bu müdahale, bazen belli topluluklar ve belli 
alanlara yönelirken, bazen de tüm toplumsal grupları ve alanları içerir. 
Bundan dolayı, sosyal belediyecilik, dar anlamda, ihtiyaç sahipleri, yok-
sullar ve kimsesizlere yapılan sosyal yardım ve hizmetler olarak ele alı-
nabilirken; geniş anlamda, kentte yaşayan herkese yönelik sosyal devlet 
faaliyetleri olarak değerlendirilebilir (Çöpoğlu, 2011: 63). Bu çerçevede 
esas olan sosyal yardım ve hizmetlerin vatandaşlara yakın yerel yönetim 
birimi tarafından tarafsız ve adil bir biçimde sunulmasıdır.
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Sosyal belediyecilik belediyelere sosyal alanlarda planlama ve dü-
zenleme işlevi yükleyerek onların sosyal işlevlerini artıran ve sosyal ha-
yat içinde etkin hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır. Yalçın Akdoğan’a 
(2002: 35) göre, bu anlayış yoksul ve kimsesizlere yardım, sosyal daya-
nışma, kültürel faaliyetler, konut, sağlık ve eğitim alanları ile çevrenin 
korunmasını içerecek şekilde kamu harcamalarının sosyal amaçlara yö-
nelmesini sağlayarak sosyal güvenlik ve sosyal adalet düşüncesini güç-
lendirmek için belediyelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevi yük-
ler. Bu bağlamda, yiyecek, giyecek, barınma, ısınma vs. gibi kısa vadeli 
ve hızla giderilmesi gereken ihtiyaçlar için destekte bulunur (Çöpoğlu, 
2011: 63). Bu anlayışta amaç, sosyal sorunların ortaya çıkmasını önleyen 
tedbirler alarak insanların refah seviyesini yükseltmek ve çocuk, genç, 
kadın, yaşlı, engelli, yoksul, kimsesiz, hatta toplumun tamamına yönelik 
sosyal yardım ve hizmet projeleri ortaya koymaktır (Öztürk ve Gül, 2012: 
213). Başka bir ifadeyle, sosyal belediyecilik anlayışı, belediyeyi sadece 
altyapı yapan bir kurum olmaktan öte, belde halkının sosyal ve kültürel 
hayatına katkı yapan ve bu konuda sorumluluk üstlenen bir kurum olarak 
görür.

Türkiye’deki yerel yönetimler literatüründe sosyal belediyeciliğin 
tanımı üzerinde bir uzlaşma mevcuttur ve bu tanıma göre sosyal beledi-
yecilik sosyal refah devletinin belediyeciliğidir. Ancak “sosyal belediye-
cilik” kavramı üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Bu kavram yerine, 
“toplumcu belediyecilik”, “toplumsal belediyecilik”, “yerel sosyal poli-
tikalar”, “yerel sosyal hizmetler”, “yerel yönetimler ve sosyal politika”, 
“yerel yönetimler ve sosyal hizmetler” gibi kavramlar da önerilmektedir 
(Mermer vd., 2016: 1302). Fakat öne çıkan iki kavram “toplumcu beledi-
yecilik” ve “sosyal belediyecilik”tir. Meryem Koray ve Hasan E. Temiz 
(2014: 21) ise benimsenen politika ve uygulamaların siyasal ve ekono-
mik açıdan neyi işaret ettiğine bakmak gerektiğini ileri sürerek sosyal 
belediyeciliği sosyal politika alanında benimsenen yaklaşım ve hedefler 
açısından “toplumcu belediyecilik/sosyal refah belediyeciliği” ve “libe-
ral belediyecilik/sosyal yardım belediyeciliği olarak ikiye ayırmaktadır.

2.2.	Tarihsel	Arka	Plan

Sosyal belediyeciliğin tarihsel gelişimine bakıldığında, 1601 yılın-
da İngiltere’de çıkarılan “Yoksulluk Yasası” önemli bir yer tutmaktadır 
(Mermer vd., 2016: 1303). Bunu ilerleyen yıllarda farklı yoksulluk yasa-
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larının yürürlüğe girmesi izlemiş, 1860 ve 1870’li yıllarda ortaya çıkan 
yasalarda yerel yönetimlere daha fazla haklar verilmiştir.

On dokuzuncu yüzyılda hız kazanan sanayileşmenin beraberinde 
getirdiği kötü çalışma şartları ve yoksulluk, insanların hayat şartlarını 
ve refahlarını yükseltmek için yeni yolların aranmasına yol açmıştır. Sa-
nayileşmenin gerçekleştiği mekanlara yönelik kitlesel göçler, buralarda 
hızlı kentleşme ile sonuçlanmış ve kentlerin idaresi önemli bir sorun ha-
line gelmiştir. İngiltere’de on dokuzuncu yüzyılın başında kentli nüfusun 
toplam nüfusa oranı %17 iken, aynı yüzyılın sonunda bu oran %72’ye 
ulaşmıştır (Watson, 1993: 3). 1871 yılında İngiltere’de Yoksulluk Yasa-
sı Kurulu’nun kaldırılarak yerine yerel yönetimlerin kurulması önemli 
bir gelişmedir. Aynı yıllarda, Almanya’da 1870 tarihli Yardım Yasası 
ile yoksullara yapılan yardımların yerel otoriteler tarafından sahiplerine 
ulaştırılacağı hüküm altına alınır (Selek-Öz, 2010: 32-33).

Yirminci yüzyıla gelindiğinde, işçi sınıfının kötü çalışma koşul-
ları altında sömürülmesi sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve sosyal 
sorunların çözümü, yerel yönetimlerin kabiliyetlerinin üzerindeydi. 
Bundan dolayı, devletlerin çalışma hayatı ile ilgili yeni düzenlemelere 
giriştiği gözlemlenmektedir (Mermer vd., 2016: 1304). Özellikle II. Dün-
ya Savaşı’nın yarattığı sorunlar, devletlerin ekonomik ve sosyal hayata 
devamlı ve düzenli olarak müdahale etmelerini gerekli kılmış ve sosyal 
refah devlet anlayışının ortaya çıkmasının yolunu açmıştır. Bu anlayışa 
göre, merkezi yönetim kamusal hizmetlerin sağlanmasında başroldeyken, 
yerel yönetimlerden merkezi yönetime yardımcı olması beklenmektedir. 
1970’lerin ortasına kadar, merkezi yönetimlerin belirlediği hizmetlerin 
sunumunda yerel yönetimler başat hale gelmiştir. Ancak, aynı dönemde 
patlak veren ekonomik bunalım sebebiyle, refah devleti ve uygulamaları 
bütçe açıklarının sebebi olarak eleştirilmeye başlanmıştır. Kamu harca-
malarının azaltılmasının ve liberal ekonomik politikaların bu krize çö-
züm olacağı düşünülmüştür.

1980’lerde, yeniden liberalleşme ile birlikte, küreselleşme ve ye-
relleşme kavramları da tartışılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, kamu 
yönetimi üzerine yapılan tartışmalarda merkezi yönetimin yerel yönetim-
ler karşısında güçlendirilmesi fikri ön plana çıkmıştır. Etkinlik, etkililik, 
ekonomiklik, rekabetçilik, girişimcilik ve esneklik gibi piyasa ilkelerinin 
yanında sivilleşme ve demokratikleşme de yerel yönetimlerin güçlendi-
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rilmesinde önemli bir etken olarak göze çarpmaktadır. Bu sebeple, bir 
yerel yönetim birimi olarak belediyelerin birtakım görev ve sorumluluk-
la donatılması gereği ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2014: 485). Ancak, bu 
gereklilik sosyal refah hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından doğru-
dan üretilmesi fikriyle sonuçlanmamıştır. Bilakis, yerel yönetimler bu 
hizmetleri özelleştirme aracılığı ile piyasadan satın alan, sivil topluma 
gördüren ve hizmetlerin devamlılığını sağlayan garantör kurumlar hali-
ne gelmiştir (Ersöz, 2006: 772). Yani, sosyal refah hizmetlerinin nasıl 
sağlanacağı hususundaki takdir yetkisi yerel yönetimlere bırakılarak 
sorumluluğu artırılmıştır. Bunun sonucunda, üreten ve kaynak yaratan 
belediyecilik anlayışı önem kaybetmiş, yerini bireysel hak ve sorumluluk 
temelinde piyasacı ve rekabetçi yöntemleri önceleyen neoliberal yaklaşı-
ma bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle, 1980’li yıllarda uygulanan neoliberal 
politikalarla merkezi yönetimler, sosyal yardım ve hizmetleri yerel yö-
netimlere devretmiş ancak yerel yönetimler bu yardım ve hizmetleri bir 
kamu hizmeti olarak bizatihi yapmak yerine özel sektör ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içinde kârlılık ölçütü gözeterek yerine getirme gay-
retinde olmuşlardır.

3.	 TÜRKİYE’DE	SOSYAL	BELEDİYECİLİK

Türkiye’de belediyelerin halkın gündelik yaşamını doğrudan etki-
leyen kuruluşlar haline gelmeleri, Cumhuriyet’in ilanını takiben gerçek-
leşmiştir (Tekeli ve Ortaylı 1978: 28). 1930 yılında çıkarılan ve 2005 
yılına kadar yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediyele-
rin görev ve sorumluluklarını belirlemiştir. Bu yasa, belediyelere kentsel 
hizmetler alanında bir hayli geniş yetki ve görev vermiştir, ancak günü-
müz için de geçerli olan gelir-görev orantısızlığı sebebiyle belediyeler 
bu görevleri yeterince yerine getirememiştir. 1950’li yıllarda belediye ve 
il özel idarelerinin görevleri merkezi yönetime aktarılarak bakanlıklar 
tarafından yerine getirilmeleri beklenmiştir. Bu dönemde, kırdan kente 
göç, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle artan kentsel hizmet tale-
bi, belediyelerin kıt olan kaynaklarını kentsel altyapı ve temel hizmetler 
için kullanmasına ve sosyal-kültürel içerikli görevleri göz ardı etmesine 
yol açmıştır (Tekeli, 1983: 15).

Türkiye’de belediyeciliğin sosyal bir içerik kazanmasına ilişkin 
tartışmalar, 1970’li yıllara denk gelmektedir. Türkiye’deki belediyeci-
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lik anlayışı, 1970 sonrası iktidar değişimlerine bağlı olarak, onar yıllık 
dönemler halinde incelendiğinde, sosyal belediyecilik anlayışındaki dö-
nüşümleri ve farklılaşmaları incelemek mümkün hale gelmektedir. Bu 
bölümün amacı da, bu dönüşümü aynı dönemsel sınıflandırma ile gözler 
önüne sermektir.

3.1.	Toplumcu	Belediyecilik

Türkiye’nin 1970’lerde içinde bulunduğu koşullar, “toplumcu 
belediyecilik” kavramının oluşumunda oldukça etkilidir (Güler, 2009: 
134). 1950’lerde hız kazanan tarımda makineleşme ile 1960’larda önce-
lik kazanan sanayileşme sürecine bağlı olarak kentlere yönelen yoğun 
göç akımları, yeni kentlilere yönelik kentsel hizmet sunumunda önemli 
sorunlar üretmiştir (Adıgüzel, 2009: 105). Bu dönemde yerel yönetim-
lerin öncelikleri, sosyal politikalardan ziyade temel kentsel altyapı ve 
hizmetlerinin karşılanması olmuştur (Toprak ve Şataf, 2009: 12). Ancak, 
1580 sayılı Kanun ile belediyelere verilmiş olan birçok sosyal ve kültü-
rel içerikli görev, kaynak yetersizliği nedeniyle belediyeler tarafından 
birincil görev alanı olarak görülmemiştir. Bu sorunlar, 1970’lerde kent-
sel-toplumsal hareketlerin doğmaya başlamasına zemin hazırlamıştır. Bu 
çerçevede, 1973 yerel seçimlerinde siyasal tercihlerin kentsel sorunlar 
tarafından yönlendirildiği görülmüştür. Sosyal demokrat belediye başkan 
adayları büyük kent belediye başkanlıklarını kazanmış ve ilk defa mer-
kezi yönetim ile bazı yerel yönetimler farklı siyasal partiler tarafından 
yönetilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda, merkezi yönetim ile farklı 
parti tarafından yönetilen yerel yönetimler arasında mücadele başlamış-
tır. Merkezi yönetim, mali ve idari olarak kendine bağlı olan bu yerel 
yönetimler üzerinde mali ve idari vesayet araçlarını kullanarak onları 
işlevsiz hale getirmeye çalışmıştır. İlhan Tekeli’ye (1983: 19) göre, “ve-
sayet sorunu”nun politik gündemde ilk defa öne çıkması merkezi yöne-
tim-yerel yönetimler çatışmasına denk gelir.

Bu çatışma, yerel yönetimlerin kaynak sorununu açığa çıkarmış ve 
belediyeler kaynak sorununu aşmaya yönelik farklı stratejiler izlemiştir 
(Adıgüzel, 2009: 106-107). Kaynak sorunu yaşayan belediyeler, kendile-
rine ödenen elektrik bedellerini Türkiye Elektrik Kurumu’na ödememiş 
ve işçilerin sigorta primlerini Sosyal Sigortalar Kurumu’na yatırmamış-
lardır. Öte yandan, asfalt ve ekmek fabrikaları kurarak, toplu taşımaya 
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öncelik vererek ve toplu konut girişimlerine başlayarak mal ve hizmet-
leri doğrudan üretmeye başlamışlardır. Görülebileceği gibi, “kaynak ya-
ratıcılık” ve “üretici belediyecilik” bu dönemde yerel yönetimlerde öne 
çıkan iki ilke olmuştur. Bu birikim ve deneyim sonucunda, 1977 yerel 
seçimleri öncesinde, CHP’nin Sosyal Demokrat Belediyecilik Programı 
ilan edilmiştir. Bu program demokratik, katılımcı, üretici, birlikçi, kay-
nak yaratıcı, toplumsal tüketimi geliştirici belediyecilik anlayışını ha-
yata geçirmeyi amaçlamıştır. Bu program çerçevesinde, 1977 yerel se-
çimlerinde başta büyük kentler olmak üzere birçok belediyede CHP’li 
belediye başkanları yeniden seçilmişlerdir.

1977 yerel seçimleri öncesinde yaşanan merkezi yönetim-yerel 
yönetimler çatışmasında belediyeler hükümet karşısında güçsüz kaldı-
ğı için, seçim sonrasında birlikçi ve bütünlükçü bir tutum içerisine gir-
mişlerdir (Adıgüzel, 2009: 107). Bunun sonucunda, belediyeler kendi 
aralarında bir örgütlenme modeli oluşturarak bölgesel belediye birlikleri 
kurmuşlardır. Kent kurultayları ile halkın yönetim süreçlerine katılım 
yolları açılmaya çalışılmış; toplu konut projeleri, toplu taşıma projeleri 
ve tanzim satış mağazaları ile de kaynak yaratan, üreten ve tüketimi dü-
zenleyen belediyecilik uygulamaları başlatılmıştır. Ancak 12 Eylül 1980 
darbesi, bu belediyecilik anlayışını sona erdirmiş, 1984 yerel seçimleri-
ne kadar belediyeler, valiler tarafından yönetilmiştir.

3.2.	İşletmeci	Belediyecilik

1980 darbesi sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası’nın 127. mad-
desi, büyük yerleşim merkezlerinde özel yönetim biçimleri kurulmasına 
izin vermiştir. Bu doğrultuda, 1984 tarihli 195 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Türkiye’nin en büyük üç kenti olan İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Yine 1984 tarihli 3030 
sayılı Kanun ile de büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir sınırlarındaki 
ilçe belediyelerinin statüleri ve görevlerinin netleştirilmesi amaçlanmış-
tır. 1983’te darbe sonrasında yapılan ilk seçimde iktidara gelen ANAP, 
ideolojik atmosferin değişmesiyle belediyecilik anlayışında da özelleştir-
me ve adem-i merkezileşme yönünde bir eğilim benimsemiştir. Bu yolla, 
kentsel hizmetlerde etkinliğin, yerel siyasette de demokratikleşmenin 
sağlanması amaçlanmıştır (Göymen, 1999: 70). Bunun yanında, büyük-
şehir belediyelerine imar planı yapma, dış borçlanma, belediye şirketi 
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kurma ve vergi toplama yetkileri de verilmiş; böylece yerel hizmet sunu-
munda büyükşehir belediyelerinin mali kapasitesinin artırılması hedef-
lenmiştir. Ancak, bu dönemde denetim ve teftiş mekanizmalarının etkin 
bir şekilde uygulanmaması sebebiyle, belediyelerde yolsuzluk olayları 
meydana gelmiştir (Süvari, 1994: 64). ANAP dönemi belediyecilik anla-
yışında sosyal boyuttan ziyade, girişimci ve işletmeci belediyecilik anla-
yışı ön plana çıkmıştır.

3.3.	İkircikli	Belediyecilik

ANAP tarafından yönetilen belediyelerdeki yolsuzluk olayları, 
1970’lerdeki sosyal demokrat belediyecilik tecrübesi ve yükselen işçi 
hareketi sebebiyle SHP, 1989 yerel seçimlerinde başarılı olmuştur. Baş-
langıçta, SHP’li belediyelerin sosyal adaletçi bir belediyecilik anlayışı 
benimsedikleri izlenimi oluşmuştur, çünkü halk ekmek fabrikalarının 
kapasiteleri artırılmış, bayilik ağı genişletilmiş, tanzim satış mağazaları 
kurulmuş, tüketim kooperatifleri desteklenmiş, toplu taşıma hizmetleri 
geliştirilmiş ve konut kooperatiflerine ucuz arsa tahsisi ile birlikte altyapı 
kolaylıkları sağlanmıştır (Adıgüzel, 2009: 109). Ancak, ilerleyen dönem-
de neoliberal politikaların etkisinde kalarak taşeronlaştırma veya ihale 
yoluyla mal ve hizmet alım yöntemlerini sürdürmüşlerdir. SHP’nin be-
lediyecilikte yeterince başarı gösterememesi, benimsediği tutarsız poli-
tikalar ve ortaya çıkan yolsuzluk olayları, 1994 yerel seçimlerinde Refah 
Partisi (RP)’nin başarılı olması sonucunu doğurmuştur (Koçak ve Ekşi, 
2010: 303).

3.4.	“Adil	Düzen”	Belediyeciliği

RP’nin Anadolulu sanayicilerin İstanbullu sanayiciler karşısında-
ki dezavantajlı pozisyonunu eleştirmesi ve “adil düzen” söylemi, kentteki 
yoksullar ve işçi sınıfına cazip gelmiştir. RP tarafından yönetilen bele-
diyeler, bu söylemi gerçekleştirmek için hayırseverlik anlayışına daya-
lı sosyal politika mekanizmaları benimsemiştir (Bayırbağ, 2013: 1138). 
Diğer bir ifadeyle, RP belediyeciliği özelleştirilen yerel hizmetler ile bir 
yandan kendine yakın bir sermaye kesimi yaratmış ve var olan yerel ser-
mayeyi daha da büyütmüş, diğer yandan bu sermaye kesimini yardım ve 
hayırseverlik motifleriyle örgütleyerek yoksul ve işçi sınıfını bu yardım 
ve hayırlara bağımlı kılmıştır (Doğan, 2005: 80). 
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Aynı zamanda, RP tabanı yerel yönetimlerin gayri resmi organı gibi 
çalışmış ve İslami iş çevresiyle bağ kurmuştur (Öniş, 1997: 755-756). Bu 
yolla, belediyeler sosyal politika uygulamalarında geniş mali kaynakları 
denetleyen bir aktör haline gelmiştir. Ancak RP’li belediyelerde beledi-
ye işçilerinin ücretlerinin düşürülmesi, yerel hizmetlerin özelleştirilmesi 
ve piyasa ilkelerinin benimsenmesi gibi neoliberal stratejiler güdülmeye 
devam etmiştir. Bu noktada, 1980’ler ve özellikle 1990’ların ortasından 
itibaren, belediyelerin kamu kimliklerini yitirerek ticari işletme mantığı-
na büründüklerini, hizmet sunumunu ticari iş ve faaliyet gibi yürüttükle-
rini söylemek mümkündür (Övgün, 2005: 51).

İşçi sınıfı ve yoksullara yardım ulaştırmanın yanı sıra, RP’li bele-
diyelerin yürüttüğü çeşitli sosyal ve kültürel içerikli hizmetler dolayısıy-
la, 1990’lı yılların ortası sosyal belediyecilik anlayışının ilk belirtileri 
olarak görülmektedir (Ersöz, 2014: 144). Sosyal belediyecilik, özellikle 
dezavantajlı kesimlere yönelen ve sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefle-
yen belediye faaliyetlerinin toplamıdır (Selek-Öz, 2010: 26). Bu çerçe-
vede, RP’li belediyeler yerel hizmetlere ek olarak sosyal yardım, sosyal 
hizmetler, eğitim, sağlık, konut gibi sosyal politika hizmetlerine de yö-
nelmişlerdir. Özellikle yaşlılar, engelliler, kadınlar, çocuklar, yoksullar 
ve acil yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik çeşitli hizmetler sunan kurum-
lar oluşturmuşlardır.

28 Şubat 1997 tarihli askeri muhtıra sebebiyle, merkezi yönetimde 
iktidarda bulunan RP Hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Ardın-
dan, “Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemler” gerekçesiyle 1998 yılın-
da kapatılmıştır. RP’nin içinden çıkan, ancak halefinin aksine Avrupa ile 
ilişki kurmaya ve küreselleşme fikrine sıcak bakan, neoliberalizm ve se-
külerizme karşı eleştirel tavrını bir kenara bırakan reformcu ekip, 2001 
yılında AKParti’yi kurmuştur. 1994 yerel seçimlerinde RP’den İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
AKParti, 2002’de genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır.

3.5.	Yasal	Zeminde	Sosyal	Belediyecilik

AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye, kamu yönetimin-
de yeniden düzenleme sürecine girmiştir. Bu süreç, 2003 yılında Başba-
kanlık tarafından yayınlanan bir rapor ile başlamıştır (Dinçer ve Yılmaz, 
2003). Bu rapor doğrultusunda, yine 2003 yılında, hükümet tarafından 
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“Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak-
kında Kanun” tasarısı hazırlanmıştır. Söz konusu kanun tasarısı, yerel 
yönetimlerin sorumluluklarını genişletmeyi, merkezi yönetim karşısında 
yerel yönetimlerin özerkliğini korumayı, özel sektör mekanizmalarının 
benimsenmesi ve kamu hizmetlerinin özel sektör ve sivil toplum tarafın-
dan sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Meclis tarafından 
kabul edilen tasarı, dönemin cumhurbaşkanı tarafından “üniter devlet 
ilkesine aykırı” olması sebebiyle veto edilmiştir.

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını önemseyen AK Par-
ti Hükümeti, 2004 yılından itibaren de yerel yönetimlere yönelik yasal 
düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bunlar;

1. 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

2. 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu,

3. 2008 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanun,

4. 2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur.

Bu yasal düzenlemelerin pek çok maddesinde sosyal belediyecili-
ğe kanuni altyapı oluşturabilecek hükümler bulunmaktadır (Çelik, 2014: 
9). Aynı zamanda, bu düzenlemeler belediyelere sosyal hizmet ve sosyal 
yardım konusunda yetki verirken, bu hizmetleri tek tek saymayarak ge-
nel yetki vermiştir. Bu noktada, sosyal belediyecilik ile ilgili hususları 
barındırması sebebiyle 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ve 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ele alınacaktır.

1990’larda başlayan ve sosyal belediyecilik kapsamında yapılan 
sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının 2000’li yıllarda gelişme 
göstererek yasal zemin kazandığı gözlemlenmektedir. Önce sosyal ve kül-
türel alanda sosyal politikalar hazırlanmış, ardından çeşitli dezavantajlı 
gruplara yönelik sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları yürütül-
müştür. İlk olarak, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediye Kanunu ile büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünün 
düzenlenmesi ve buralardaki hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli 
ve uyum içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin 
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mücavir alanları genişletilirken İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşe-
hir belediye sınırları, il mülki sınırları olarak belirlenmiştir (Bingöl vd., 
2013: 18). Bunun yanında, büyükşehir belediyelerine sosyal yardım ve 
sosyal hizmet alanında faaliyette bulunmaları için oldukça geniş yetkiler 
tanınmıştır (Toprak ve Şataf, 2009: 19). 

Bu Kanunun 7. maddesinin (v) bendi, büyükşehir belediyelerine 
gezici sağlık ünitelerinin kurulması sorumluluğunu yüklemiştir. Yetiş-
kinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her tür-
lü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve bu amaçla 
tesisler kurulması belediyelerin sorumluluğundadır. Gençler ve çocuk-
lara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler, ilçe belediyeleri tarafından da 
sağlanabilmektedir. İlaveten, belediyelerin meslek ve beceri kazandırma 
kursları açması beklenmektedir. Zira özellikle işsizlik merkezi hüküme-
tin tek başına baş edip çözebileceği bir durum değildir ve bu kurslar sa-
yesinde istihdam imkanı yakalayacak çok sayıda işsiz olacaktır (Çöpoğlu, 
2010: 115). Ancak, kanunda yer alan ifadeyle, büyükşehir belediyeleri-
nin bu tesis ve kursları işletmesi veya işlettirmesi, belediyelerin iktisadi 
bir işletme gibi kâr amacı güderek kamu hizmeti sunması veya kamu 
hizmetlerini özelleştirerek hizmetlerin piyasa ilkeleri dâhilinde sağlan-
masının önünü açmak anlamına gelmektedir.

Bunun yanında, 5216 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (m) bendi 
ise büyükşehir belediye başkanına bütçede yoksul ve muhtaçlar için 
ayrılan ödeneği kullanma ve engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak 
üzere “özürlü merkezleri” oluşturma yetkisini vermiştir. 24. maddenin 
(j) bendinde dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere ya-
pılacak sosyal hizmet ve yardımlar büyükşehir belediye giderlerinde bir 
kalem olarak belirtilmiştir. Bu kanuna dayanarak hazırlanan 2006 tarihli 
Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinin 1. maddesine göre, bu birimler 
engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışman-
lık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadırlar.

İkinci olarak, 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 9. maddesine göre, belediyeler, mahallelerin ve muhtar-
lıkların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe 
imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar, kararlarında 
mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin ma-
hallenin ihtiyaçlarına uygun biçimler yürütülmesini sağlamaya çalışır. 
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Aynı kanunun 13. maddesi, hemşerilere belediye idaresinin yardımların-
dan faydalanma hakkı vermekte, bu yardımların insan onurunu zedele-
meyecek koşullarda sunulmasını zorunlu kılmakta ve belediyelerin hem-
şeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine dair çalışma 
yapmasını öngörmektedir. 

14. madde ise belediyeleri yereldeki sosyal politika ve sosyal re-
fah hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sınırları içindeki vatandaşla-
rın refahının artırılmasında etkin kuruluşlar haline getirmiştir (Toprak 
ve Şataf, 2009: 17). Örneğin, belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yar-
dım, gençlik, spor, meslek ve beceri kazandırma, kültür, sanat, konut 
vb. hizmetleri sunacakları veya sunulmasını sağlayacakları 14. madde-
de ortaya konmuştur. Ek olarak, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu elli 
bini geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açacağı 
hükme bağlanmıştır.3 Bu maddede yer alan bir diğer önemli düzenle-
me, belediyelerin okul öncesi eğitim, okul inşaatı ve onarımı, araç-gereç 
temini ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilecekleri, gıda bankacılığı 
yapabilecekleri ve üstün başarı gösteren öğrencilere ödül verebilecek-
leri hakkındadır. Bu noktada, eğitim ve sağlık hakkı açısından merkezi 
hükümetin yanı sıra belediyelere de bazı görevler verildiği söylenebilir 
(Koray ve Temiz, 2014: 30). Maddenin devamında, belediye hizmetleri-
nin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağına 
yer verilmiş; hizmet sunumunda engelli, yaşlı, kimsesiz ve dar gelirlilerin 
durumuna uygun yöntemler uygulanacağı belirtilmiştir. Resmi izni olma-
dan satış yapan seyyar satıcıların cezalarını ödemeyerek iki gün içinde 
geri almadığı gıdaları ile otuz gün içinde geri almadığı diğer malları yok-
sullara dağıtma yetkisi 15. madde ile belediyelere verilmiştir.

5393 sayılı Kanun’un 38. Maddesinin (m) ve (n) bendine göre, be-
lediye başkanının görevlerinden biri, belde halkının huzur, esenlik, sağ-
lık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak iken; bir diğeri de yoksul 
ve muhtaçlar için bütçede ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik 
hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmaktır. Belediye gi-
derlerini düzenleyen 60. maddenin (i) bendine bakıldığında, dar gelirli, 
yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere yapılacak sosyal hizmet ve sosyal 
yardımlar belediye gider kalemleri arasında sayılmış ve belediyelerin bu 

3 2012 tarihli 6360 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucunda nüfusu yüz binin üzerindeki 
yerleşmelerde belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açacağı belirtilmiştir.
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hizmetlere kaynak ayırmaları beklenmiştir. Aynı maddenin (n) bendi ise 
sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderlere be-
lediye giderleri içinde yer vermektedir. 

Bunun yanında, 76. madde sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilke-
lerinin kent konseyi tarafından hayata geçirileceğini söylemektedir. Son 
olarak, 77. madde ise belediyelerin sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal 
hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlı-
lara, kadınlara, çocuklara, engellilere, yoksullara, kimsesizlere yönelik 
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hiz-
metlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak için gönüllü kişilerin 
katılımına yönelik programlar uygulanacağını ortaya koymaktadır. An-
cak, kanunun 75. maddesinin (c) bendinde belediyelerin ortak hizmet 
projesi gerçekleştirebileceği muhataplar arasında sayılan engelli dernek 
ve vakıfları, 6360 sayılı Kanun’la muhataplar arasından çıkarılmıştır. Bu 
bende, diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet pro-
jeleri için yerelin en büyük mülki amirinin izninin alınması gerektiği 
hükmü eklenerek, engelli dernek ve vakıflarının yerel mülki amirden izin 
alarak belediye ile ortak hizmet gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. Bu 
durum, sosyal belediyecilik anlayışı için bir gerileme olarak görülebilir.

Hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanun maddeleri in-
celendiğinde, geniş anlamlı bir sosyal belediyecilik anlayışının hâkim 
olduğunu söylemek zordur. Her ne kadar konut yapımı, çevrenin korun-
ması, kültürel faaliyet ve sanatsal faaliyet gibi geniş anlamda sosyal be-
lediyeciliğin kapsamına giren alanlardan bahsedilse de sosyal belediye-
cilikle ilgili görev ve sorumluluklar sosyal hizmet ve sosyal yardımlara 
odaklanmaktadır. Yine, iki kanunda da belediyelerin hizmetler açısın-
dan kaynak ayırması gerektiğine işaret edilmekte ve “hizmetlerin yerine 
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ive-
diliği dikkate alınarak belirlenir” denmektedir (Koray ve Temiz, 2014: 
30). Burada, belediyenin mali durumunun hizmetlerin aksamasında bir 
mazeret olarak karşımıza çıkması muhtemeldir.

4.	6360	SAYILI	KANUNDA	SOSYAL	BELEDİYECİLİK

Uygun büyüklükte hizmet üretecek güçlü yerel yönetimlerin olma-
yışı, halkın yerel yönetimlerden beklediği kamu hizmetlerinin kaliteli bi-
çimde karşılanamaması ve kamu hizmetlerinin sunumunda koordinasyon 
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eksikliği sorunlarının ortaya çıkması; yönetim, planlama ve koordinasyon 
açısından belediye sınırı mülki sınır olacak biçimde optimal ölçekte hiz-
met üretebilecek güçlü yerel yönetim yapılarını zorunlu hale getirmiştir 
(Bingöl vd., 2013: 17).

Bu duruma koşut olarak, 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ile on dört 
yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş, büyükşehir belediye sınırı il mülki 
idare sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir ilçelerinin mülki idare sınırla-
rı içindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahal-
leye dönüştürülmüş ve bağlı bulundukları ilçe belediyelerine dahil edil-
miş, il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile bucak teşkilatları kaldırılmıştır. 
Böylece, büyükşehir belediyelerinin sosyal belediyecilik uygulamalarını 
il mülki idare sınırları içinde yürütmelerinin önü açılmıştır.

Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki 
statüsünün düzenlenmesi ve hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli 
ve uyum içinde yürütülmesidir (Bingöl vd., 2013: 17-19). Kanunun ge-
nel gerekçesinde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulduğunda, 
sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, il sınırında büyükşehir mo-
delinin hizmetlerin sunum kapasitesinin artmasını, birim başına hizmet 
maliyetinin azalmasını ve kaynakların daha etkin kullanılmasını berabe-
rinde getireceği öne sürülmektedir. Koordinasyon eksikliklerinin ortadan 
kaldırılarak, hizmetlerin kentin bütününü kapsayacak şekilde daha adil, 
hızlı ve etkili bir şekilde sunulması beklenmekte; hizmetlerden faydala-
nan halkın memnuniyetinin artacağı savunulmaktadır.

Ancak, kanunun Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nda yer alan “yerel-
lik” (subsidiarity) ilkesine aykırı olduğuna yönelik eleştiriler ileri sürü-
lebilir. Bu ilkeye göre, kamu hizmetleri yurttaşlara en yakın yönetim bi-
rimleri tarafından sunulmalıdır. Büyükşehir belediyesi bütün ilden gelen 
çeşitli taleplerle karşı karşıya kalmakta, bundan dolayı çok çeşitli talep-
leri karşılamakta güçlük çekmektedir. Erbay Arıkboğa’ya (2013: 81-83) 
göre, ilçe belediyesi yurttaşların talepleri hakkında bilgiye ve bu taleple-
ri karşılayacak çeşitli araçlara sahip olsa dahi, yetkiye sahip değildir. Bu 
noktada ilçe belediyesinin tek yapabileceği, talepleri büyükşehir beledi-
yesine iletip, taleplerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibidir. Bunun 
yanında, il sınırında merkezi bir otorite olarak büyükşehir belediyesi, 
sorunlara standart ve tek tip çözümler üreteceği için yerelden gelen çe-
şitli talepleri karşılayacak kapasiteye sahip değildir.
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6360 sayılı Kanun’un “yerellik” ilkesine aykırı olmasının verim-
sizlik ve kaynak israfı ile sonuçlanacağına dair görüşler de mevcuttur. 
Hizmeti sağlayan otorite ile hizmeti alan yurttaş arasındaki mesafe art-
mıştır. Bundan dolayı, hizmetin maliyetinin artması, kalitesinin düşmesi, 
zamanında sağlanmasının aksaması ve vatandaş memnuniyetinin düşme-
si olası görülmektedir (Zengin, 2014: 113).

Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırına genişletilmesinin kır-
kent ayrımını ortadan kaldırması da kanuna getirilen başka bir eleşti-
ridir. Kır-kent ayrımının ortadan kalkması ile, kent merkezinden uzakta 
yaşayan mahallelilerin (önceki adıyla köy) ihtiyaçları hakkında büyükşe-
hir belediye meclisleri karar almaktadır. İlaveten, sadece kentsel hizmet-
ler konusunda tecrübe sahibi olan, ama kırsal yaşam ve kırsal ihtiyaçlar 
hakkında bilgi sahibi olmayan büyükşehir belediyelerinin kırsal alana 
hizmet götürmesi beklenmektedir.

5.	 6360	SONRASI	SOSYAL	BELEDİYECİLİK:	
FIRSATLAR	VE	SORUNLAR

6360 sayılı Kanun ekseninde yerel yönetim reformlarını sorgulama 
amacıyla Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) 
tarafından “6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uy-
gulama Sonuçlarını Araştırma Projesi” yürütülmüştür. Proje kapsamın-
da belediyecilik alanında anket uygulanan konulardan birisi de “sosyal 
belediyecilik”tir. Sosyal belediyecilik anketi, otuz büyükşehir belediye-
sindeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlarına ve büyükşehir sınır-
ları içindeki ilçe belediyelerindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlerine 
gönderilmiştir. Gönderilen anketlerden 34 tanesi, muhatapları tarafından 
yanıtlanmıştır. 34 uygulayıcının alanın genel yapısını yansıttığı ve sayıca 
yeterli olduğu düşünülmektedir.

Bunun yanında, belediyelerde sosyal belediyecilik anlayışı kapsa-
mında yürütülen hizmetlerden sorumlu birimlerin üst düzey yöneticileri 
ile akademisyenlerin katıldığı “Sosyal Belediyecilik Çalıştayı” düzen-
lenmiştir. Çalıştay’da dile getirilen meseleler temel olarak dört başlıkta 
toplanabilir. Bunlar;

1. Sosyal hizmetlere bütçede ayrılan payın yetersizliği, 

2. Sosyal hizmetlerde koordinasyon eksikliği ve mükerrerlik, 
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3. Koruma evleri düzenlemesinin uygulanabilir olmaması, 

4. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesidir.

Sözü geçen anketler ve Çalıştay’ın sonuçlarının analizi, 6360 sayı-
lı Kanun’un uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve fırsatlar hakkında 
önemli ipuçları sunmaktadır.

5.1.	Sosyal	Hizmetlere	Bütçede	Ayrılan	Yetersiz	Pay

Sosyal Belediyecilik Çalıştayı’nda dile getirilen sorunlardan ilki, 
büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir sınırındaki ilçe belediyeleri-
nin genel bütçeleri içinde sosyal hizmetlere ayrılan payın, alt ve üst yapı 
hizmetlerine ayrılan paylarla kıyaslandığında, yetersiz kalmasıdır.

Gelir-görev orantısızlığı, Türkiye’deki yerel yönetimlerin geçmiş-
ten bu yana en önemli sorunu olagelmiştir. Görevleriyle orantılı kaynak 
aktarılmadığı için, belediyeler görev ve sorumluluklarını gelirlerinin 
imkân verdiği ölçüde yerine getirebilmektedir. Gelirleri yetersiz kaldı-
ğında ise, kimi hizmetlerin sunumunda aksaklıklar yaşanabilmekte, ki-
mileri ise rafa kaldırılmaktadır. Sosyal belediyecilik alanında belediye-
lere verilen görevler ile belediyeler tarafından sosyal hizmetlere ayrılan 
pay da bu çerçevede incelenebilir.

Belediyeler yeterli kaynak sahibi olmadıkları için, sosyal beledi-
yeciliğin pek çok alanına ya hiç girmemekte ya da girse dahi başlattı-
ğı projeleri sürdürememektedir. Bazı belediyelerin cari harcamalarını 
karşılamakta zorlanmaları, borç içinde olmaları ve merkezi yönetimden 
aktarılan kaynaklara bağımlı olmaları göz önünde bulundurulduğunda, 
sosyal belediyecilik uygulamaları için kaynak sorununun önemi gözler 
önüne serilmektedir (Demir, 2006: 145).

Belediyelerin gelirleri popülist kaygılar sebebiyle yetersiz kaldı-
ğında altyapı, çöplerin toplanması, yolların bakım ve onarımı, parklar ve 
eğlenme-dinlenme alanları gibi görünür faaliyetlerinden vazgeçmediğini; 
sosyal politika alanındaki hizmetlerinden ise vazgeçmeye eğilimli olduk-
ları görülmektedir (Mermer vd., 2016: 1319).

Proje kapsamında yapılan ankette, belediyede daire başkanlığı ve 
müdürlük görevlerini üstlenen kişiler neredeyse ikiye bölünmüştür. Bu 
kişilerin yarısı 6360 sayılı Kanun sonrasında, büyükşehir belediyeleri-
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nin sunduğu hizmetlerde standartlaşma olduğunu ve sunulan hizmetle-
rin yerel niteliğini kaybettiğini düşünmektedir. Görev-gelir orantısızlığı 
baskısı altında ölçek ekonomilerinden faydalanmaya çalışan belediyele-
rin düşük maliyetle, yerel öncelikler göz önünde bulundurularak hizmet 
sunması mümkün olmamıştır. Aksine, hizmetlerde standartlaşma/tekdü-
zeleşme gözlemlenmiştir.

Çalıştay’da bulunan uygulayıcıların genel talebi, doğrudan insana 
dokunan sosyal hizmetlere belediyelerin genel bütçesinden ayrılan payın 
yükseltilmesi olmuştur. Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler beledi-
yelere önemli yetkiler vermiş ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri 
paylarını artırmıştır. Fakat bu artışla, artan yetkilerin kullanımı için ye-
terli kaynağın sağlandığı söylenemez. Bu doğrultuda, belediyelerin mali 
özerkliği ile öz gelirlerinin artırılmasının sosyal hizmetlere bütçelerinde 
daha fazla pay ayırmalarının önünü açabileceği düşünülmektedir.

5.2.	Sosyal	Hizmetlerde	Koordinasyon																													
Eksikliği	ve	Mükerrerlik

Çalıştay’da dile getirilen sorunlardan bir diğeri, büyükşehir bele-
diyeleri, ilçe belediyeleri, muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve sivil toplum 
kuruluşları (STK) tarafından eşzamanlı yürütülen sosyal hizmetlerin su-
numundaki koordinasyon eksikliğidir. Yapılan anket sonuçları da bu so-
runu doğrulamaktadır. Ankete katılan belediye üst düzey yöneticilerinin 
%46’sı ilçe belediyesi-büyükşehir belediyesi ilişkilerinde, %25’i halk-
belediye ilişkilerinde, %6’sı belediye-mülki idare ilişkilerinde, %4’ü 
muhtar-ilçe belediyesi ilişkilerinde, %3’ü muhtar-büyükşehir belediyesi 
ilişkilerinde, %1’i ise halk-muhtar ilişkilerinde muhatap sorunu yaşan-
dığına işaret etmiştir. Katılımcıların %15’i ise bir sorun yaşanmadığını 
öne sürmektedir.

Sosyal politika uygulamalarındaki veri yetersizliği ve sınırlı da olsa 
elde edilmiş verilerin paylaşılmaması zaman zaman sosyal yardımların 
istismarına yol açabilmektedir (Çöpoğlu, 2014: 239). Bu tür koordinas-
yon eksikliği olduğu zaman, büyükşehirlerde yaşayan ve sosyal yardım 
alan bazı kişilerin hem büyükşehir belediyesinden hem de ilçe belediye-
sinden yardım alması mümkün olabilmektedir. Bunun sonucunda, sınırlı 
bütçe ile sağlanan bu hizmetler, ihtiyaç sahibi başka yurttaşlara ulaştırı-
lamamaktadır.
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Öte yandan, büyükşehirlerde muhtarların işlevleri artmıştır. Kırsal 
alanda, sosyal yardım ve hizmet talepleri eskiden il genel meclisi üyeleri 
tarafından gündeme getirilirken, artık muhtarlar tarafından belediyelere 
iletilmektedir. Zaten uygulayıcıların da %35’i büyükşehir belediyeleri-
nin mahalleliler ile ilişkilerini muhtarlar üzerinden yürütmelerinin uy-
gun olacağını düşünmektedir. Kalan %24'ü ilçe belediyeleri üzerinden, 
yine %24'ü doğrudan büyükşehir belediyesi üzerinden, %12’si Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il/ilçe teşkilatları üzerinden, %6’sı ise 
diğer yöntemlerle cevabını vermiştir. Çoğu büyükşehir belediyesinde 
muhtarlarla iletişimi güçlendirmek için daire başkanlıkları ve iletişim 
merkezleri kurulmuştur. Ancak bu birimler beraberinde bürokratik so-
runlar doğurmuştur. Bu sebeplerle, muhtarlar ile büyükşehir belediyeleri 
arasındaki koordinasyonun sağlanması da önem kazanmıştır.

Bilindiği üzere, merkezi yönetimin de sosyal politika uygulamaları 
kapsamında birtakım görevleri vardır. Mevzuatta, merkezi yönetim ile 
yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları arasında net bir ayrım 
yoktur (Seyyar, 2008: 38). Bu noktada ortaya çıkan koordinasyonsuzluk 
da sosyal hizmet ve sosyal yardımların sunumunda mükerrerliğe yol açıp 
kaynak israfı ile sonuçlanabilmektedir. Koordinasyon eksikliği sebebiy-
le ne merkezi yönetim ne de yerel yönetimler bu hizmet ve yardımları 
üstlenmekte ve bundan dolayı hizmet ve yardımlar ulaştırılamamaktadır. 
Örneğin, halk eğitim merkezleri ile meslek ve sanat eğitimi kursları aynı 
hizmeti veren iki kurum haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, İl Milli 
Eğitim Müdürlükleri ile belediyeler aynı görevi üstlenmekte ve bunun 
sonucunda kaynak ve personel israfı ortaya çıkmaktadır.

Sosyal hizmetlerin ulaştırılmasında STK’lar ile iş birliği ve koordi-
nasyonun sağlanmasının önemi ise bazı STK’ların sosyal politika uygu-
lamalarında kendini kanıtlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Üstelik 
STK’ların bizzat sahada bulunmaları sebebiyle, sosyal yardım ve sosyal 
hizmetlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ihtimali artmaktadır. 
Ankete katılanların %82’si de büyükşehir belediyelerinin özel kuruluş-
lar ve STK’lar ile ortaklaşa proje yapmasının belediyelerin sosyal yönü-
nü güçlendireceğini düşünmektedir. Bunun yanında, güçlü STK’lar ile iş 
birliği, belediyedeki iktidar değişimleri ve kadro değişimleri sebebiyle 
sosyal belediyecilik uygulamalarında oluşabilecek sahiplenmeme ihti-
maline karşı güvence olması muhtemeldir. Belediyedeki yeni iktidarın 
herhangi bir sosyal politika uygulamasını sahiplenmemesi durumunda, 
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güçlü STK’lardan belediyeye baskı yapması veya o uygulamayı kendisi-
nin yürütmesi beklenebilir.

Sonuç olarak, bu koordinasyon eksikliğinin ortadan kaldırılması, 
büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, muhtarlıklar, merkezi yönetim 
ile taşra teşkilatı ve STK’lar arasında koordinasyon sağlayan birimlerin 
kurulmasına bağlıdır. Çalıştay’a katılan uygulayıcılar da, büyükşehirler-
deki ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) ve alt yapı koordinasyon 
merkezleri (AYKOME) yapılanmasına benzer bir sosyal yardım ve sosyal 
hizmet koordinasyon biriminin yasal ve işlevsel altyapısının oluşturul-
ması gerektiğini ifade etmiştir. Muhtarlarla koordinasyonun kurulması 
konusunda, kırsal alanlardan gelen hizmet taleplerinin doğrudan beledi-
yenin ilgili birimine iletilmesi için bürokrasi ve evrak trafiğini azaltan, 
hızlı çözüm sağlayan, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) gibi bir ko-
ordinasyon biriminin kurulması önerilmiştir. Buna ilave olarak, mülki 
idareler tarafından kullanılan Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) veri 
tabanının ilgili paydaşlarla paylaşıma açılması, koordinasyon eksikliği-
nin ve hizmette mükerrerliğin giderilmesine yönelik bir öneri olarak öne 
çıkmıştır.

Sosyal hizmetlerin ulaştırılmasında ortaya çıkan mükerrerlik so-
rununa çözüm olarak, belirli görev ve sorumlulukların ya sadece bele-
diyelere devredilmesi ya da belediyelerden alınıp diğer kurumlara akta-
rılması önerilmiştir. Böylece, belediyelerin, kaynak ve personel israfının 
önüne geçerek, başka hizmet alanlarına yoğunlaşması mümkün olabilir.

5.3.	 Koruma	Evleri	Düzenlemesinin																								
Uygulanabilir	Olmaması

6360 sayılı Kanun’un 17. maddesi, 5393 sayılı Kanun’un 14. mad-
desinde yaptığı değişiklik ile büyükşehir belediyeleri ve nüfusu yüz bi-
nin üzerinde olan belediyelere, kadınlar ve çocuklar için konukevleri 
açma zorunluluğu getirmiştir. Anket katılımcılarının %76’sı, büyükşe-
hir belediyelerine ve nüfusu yüz binden fazla olan belediyelere kadınlar 
ve çocuklar için konukevleri açmanın zorunlu hale getirilmesinin sosyal 
belediyecilik anlayışını olumlu etkileyeceğini düşünmektedir. Ancak, 
kanunda belirtilen bu zorunluluğa rağmen konukevi açmayan belediye-
ler için herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir. Bundan dolayı, çoğu bü-
yükşehirde bile sınırlı sayıda bulunan kadın ve çocuklara yönelik konuk 
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evleri, birçok belediye tarafından açılmamıştır. Bunun sebebi, kadın ve 
çocuklara ilişkin sosyal hizmetlerin gerektirdiği nitelikli personel sayısı-
nın azlığı olarak gösterilebilir.

Çalıştay’da, kadın ve çocuklara yönelik konukevleri ile ilgili olarak 
dile getirilen öneri, her bir kamu kurumunun kadın ve çocuklara yöne-
lik farklı sosyal politika uygulamaları yürütmesi yerine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı çatısı altında bir yapılanmaya gidilmesi ve konu-
kevlerinin bu yolla daha uygulanabilir bir sosyal politika aracı haline 
getirilmesidir. Görülebileceği gibi, bu öneri aslında belediye ile merkezi 
yönetim arasındaki koordinasyon sorununun da bir dışavurumudur. 

Öte yandan, Çalıştay’a katılan uygulayıcılar, kadın ve çocuk konu-
kevlerinde misafir olmak isteyen vatandaşların konukevinin varlığından 
haberdar olmadığı, içinde bulundukları durumdan utandıkları ya da eş 
tarafından baskı altında tutuldukları için konuk evine gelmiyor olabile-
ceğini düşünmektedir. Bu nedenle konukevi hizmetinin yanı sıra, konu-
kevlerinin işlevleri ve yerleri konusunda vatandaşlara sürekli ve düzenli 
bilgilendirme yapılmalı, destek hizmeti verilmeli ve emniyet kurumları 
ile işbirliği içerisinde çalışılmalıdır. Bunun yanında, kadın ve çocuklara 
yönelik konukevi açmayan belediyelerin denetimi sıklaştırılmalı, yaptı-
rımlar uygulanmalı ve nitelikli personel yetiştirilmesi öncelikli alanlar-
dan biri olarak belirlenerek, konukevlerinin yaygın ve etkili bir şekilde 
çalışması sağlanmalıdır.

5.4.	Tarım	ve	Hayvancılık	Faaliyetlerinin	Zarar	Görmesi

6360 sayılı Kanun’un 7. maddesinin son fıkrasında, büyükşehir 
ile ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek için her tür-
lü faaliyet ve hizmette bulunabilecekleri belirtilmiştir. Uygulayıcıların 
%71’i de Kanun sonrasında sosyal belediyecilik anlayışının ili kapsayan 
nitelikte genişlediği ve çeşitlendiği kanaatindedir. Ancak, büyükşehir sı-
nırlarının genişlemesi sonucunda sunulan hizmet maliyetleri bütün hiz-
met alanı için geçerli olacak ve kırsal alanda yaşayan yurttaşa sunulan 
hizmetten bedel talep edilmesi kaçınılmaz hale gelecektir (Özer, 2013: 
120). Böylece su fiyatları, çevre temizlik vergisi gibi maliyeti yükselten 
uygulamalar ortaya çıkacak ve kırsal alanda yaşayan insanlar bu durum-
dan olumsuz etkilenecektir.



Yılmaz Bingöl - Hami Doruk Köse 23

Bu tür olası sorunların yanında, Çalıştay’a katılan uygulamacılar, 
köylerin mahalleye dönüşmesi ile yurttaşların ekonomik refahlarında dü-
şüş olduğunun tespit edildiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’ndaki mahallede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 
kısıtlayan madde, geleneksel köy üretim yapısına zarar verdiği ileri sü-
rülmüştür. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önündeki buna benzer en-
gellerin hâlihazırda mevcut olan kırdan kente göçü hızlandırması bek-
lenebilir.

Bu noktada, mahallelerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yöne-
lik yasal kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kırsal alanda 
yaşayan yurttaşların yaşam maliyetlerini yükselten uygulamalardan ka-
çınılmalıdır. Kırsal alana götürülen hizmetlerde çeşitliliğin sağlanması, 
mahallelilerin tarım ve hayvancılıktan yeterli ekonomik kazancı sağla-
malarına yönelik tedbirlerin alınarak kırdan kente göç önlenmelidir.

Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimleri ışı-
ğında bazı önerilerde bulunulabilir (Bingöl vd., 2013: 182):

- Çiftçilerin uygulamalı eğitimleri için eğitim merkezleri kurul-
malı ve bu merkezlerde örnek tesisler oluşturulmalıdır.

- Güncel tarım ve hayvancılık uygulamaları düzenli takip edile-
rek en güncel uygulamalar çiftçilere aktarılmalıdır.

- Tarımsal ve hayvansal sulama yöntemlerine alternatif olarak, 
yağmur ve kar sularının değerlendirilebileceği projeler gelişti-
rilmelidir. 

- Modern hayvan besleme yöntemlerini desteklemek ve hayvan 
yemi girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla ortak kullanım özel-
liğine sahip yem merkezleri kurulmalıdır. 

- Hayvancılığın en büyük sorunlarından biri olan ahır şartlarının 
standardize edilmesi için aile tipi işletmelere kooperatif üyesi 
olmak şartıyla inşaat malzemesi yardımı yapılmalıdır.

- Üniversite, araştırma merkezleri gibi kurumlarla ortak projeler 
uygulanarak çiftçilere daha fazla örnek tesisler sunulmalıdır.
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6.	 SONUÇ

AK Parti Hükümetleri’nin 2004 yılından itibaren yerel yönetimlere 
yönelik yaptığı yasal düzenlemelerin 1990’ların RP belediyeciliği döne-
minde başlayan ve parti tabanı tarafından yürütülen sosyal belediyecilik 
uygulamalarına yasal bir zemin hazırladığını söylemek mümkündür. Bu 
yasal zemin hazırlanırken, sosyal belediyecilik kapsamında sunulan hiz-
metler konusunda herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir. Bundan do-
layı, yasal düzenlemeler, bu hizmetleri tek tek saymayarak belediyelere 
genel yetki vermiş ve sınırları belirsiz bir hizmet alanı bırakmıştır. Bu da 
belediyelere geniş bir manevra alanı sağlamıştır. Örneğin, 2004 tarihli 
5216 sayılı Kanun’la yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler 
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin sorumlu-
luğu büyükşehir belediyelerine bırakılmıştır. 2005 tarihli 5393 sayılı 
Kanun’da da benzer bir yöntem izlenmiştir.

Öte yandan, büyükşehir belediyelerinin mücavir alanları 5216 ve 
5747 sayılı Kanunlar ile aşama aşama genişletilerek, sınırları ve hâkim 
olduğu alan genişletilmiştir. Bu kapsamda yapılan son düzenleme 6360 
sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurul-
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”dur. Bu kanun ile, büyükşehir belediye sınırı 
il mülki idare sınırı olarak belirlenmiştir. İl özel idarelerinin tüzel kişiliği 
de kaldırılarak, büyükşehir belediyeleri il sınırları içinde yerel hizmetle-
rinden sorumlu birincil kurum haline getirilmiştir. Böylece, tüm ilde yü-
rütülecek sosyal belediyecilik faaliyetlerinin büyükşehir belediyelerinin 
sorumluluğu altında olduğunu söylemek mümkündür.

6360 sayılı Kanun, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ölçek eko-
nomilerinden faydalanarak düşük maliyetli ve kaliteli hizmet üretmek 
ve hizmet sunumundaki koordinasyon eksikliğini gidermek amacıyla ha-
zırlanmıştır. Ancak, il sınırları büyük olan illerde bu amaçların gerçek-
leştirilmesine yönelik şüpheler dile getirilmiştir. Bugüne kadar sadece 
kentsel hizmet sunumunda tecrübe sahibi olan büyükşehir belediyele-
rinin kırsal alandaki yurttaşlara hizmet ulaştırma kapasitesinin yetersiz 
kalacağına dair eleştiriler ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, YERELSEN tarafından yürütülen “6360 Sayılı Ka-
nun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçlarını Araş-
tırma Projesi” kapsamında büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe 
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belediyelerinde görev yapan daire başkanları ve müdürler ile anketler 
yapılmış ve uygulayıcılar ile akademisyenlerin katıldığı çalıştaylar dü-
zenlenmiştir. Sosyal belediyecilik alanında yapılmış anket ve çalıştay-
larda ortaya çıkan sonuçlar, 6360 sayılı Kanun’a yöneltilen eleştiriler ile 
örtüşmektedir.

Anket ve çalıştayların ortaya koyduğu sonuçlara göre, 6360 sayılı 
Kanun sonrasında çözülmesi gereken bazı meseleler ortaya konulmuş-
tur. Bunlardan ilki, sosyal hizmetlere belediye genel bütçesinden ayrı-
lan payın yetersizliği sorununun sürmekte olduğudur. İkincisi, sosyal 
hizmetlerin sunumunda koordinasyon eksikliği olması ve bunun sonu-
cunda hizmetlerde mükerrerliğin ortaya çıkmasıdır. Üçüncüsü, yapılan 
kimi düzenlemelerin yaptırım eksikliği, kültürel alışkanlıklar ve nitelikli 
personel azlığı sebebiyle uygulanabilir olmamasıdır (Örneğin, kadın ve 
çocuk konuk evleri). Sonuncusu, kır-kent ayrımının kalkmasıyla tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesi ve bunun da kırda yaşayan eski 
köylü/yeni mahallelilerin ekonomik refah seviyesinde düşüşe yol açma-
sıdır.

Çalıştay’da bu meseleler karşısında ortaya konan çözüm öneriler-
den ilki, belediye bütçesinde sosyal hizmetlere ayrılan payın yükseltil-
mesidir. Ancak, son dönemde, belediyelerin hem görev hem de gelir-
lerinin artırılması görev-gelir orantısızlığını ortadan kaldırmamıştır. Bu 
sebeple, belediyelerin mali özerkliği ile öz gelirlerinin artırılması, sosyal 
hizmetlere bütçelerinde daha fazla pay ayırmalarına imkân sağlayabile-
ceği düşünülmektedir. 

İkinci öneri, koordinasyon eksikliğinin giderilmesine yönelik ola-
rak, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, muhtarlıklar, merkezi yö-
netim ve STK’lar arasında UKOME ve AYKOME benzeri koordinasyon 
birimlerinin kurulması ve BİMER gibi bürokrasi ve evrak trafiğini azaltıp 
hızlı çözüm sağlayan iletişim birimlerinin kurulmasıdır. Koordinasyon 
eksikliği sonucu ortaya çıkan hizmet sunumunda mükerrerlik durumu-
nun önlenebilmesi için, mülki idareler tarafından kullanılan SOYBİS 
veri tabanının paydaşlarla paylaşılması gerekli görülmektedir. Böylece, 
kaynak ve personeller gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönlen-
dirilebilecektir.

Üçüncü öneri, kadın ve çocuk konukevleri özelinde, sosyal yar-
dım ve hizmetler konusunda farklı kamu kurumlarının farklı uygulamalar 
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yürütmesi yerine, bu yardım ve hizmetlerin ya ilgili bakanlıklar çatısı 
altında yürütülmesi ya da sadece belediyelerce üstlenilmesi yönündedir. 
Bu kapsamda, Kanun’da sunulması zorunlu olduğu belirtilen hizmet ve 
yardımları yerine getirmeyen belediyelere yaptırım ve denetim uygulan-
ması, hizmet ve yardımlar konusunda nitelikli personel yetiştirilmesi, 
yurttaşların yardım ve hizmetler hakkında sürekli ve düzenli olarak bil-
gilendirilmeleri ve ihtiyaç duydukları halde hizmet ve yardım almaktan 
çekinenlere destek hizmetinin sağlanması önemlidir.

Son öneri, kır-kent ayrımının ortadan kalkmasına bağlı olarak, kır-
sal alanda yaşayan vatandaşların ekonomik refahının olumsuz etkilen-
mesine yöneliktir. Bu noktada, güncelliğini yitirerek eski köy/yeni ma-
hallelerde tarım ve hayvancılık faaliyetini önleyen yasal düzenlemelerin 
günümüze uygun hale getirilmesi önerilmektedir. Öte yandan, 2012 ta-
rihli 6360 sayılı Kanun’la beş yıl için ertelenen ancak 2017’de büyükşe-
hirlerin kırsal alanlarında yaşayan yurttaşların yaşam ve üretim maliyet-
lerini artıran düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Kırsal alana götürülen hizmetlerde çeşitliliğin sağlanarak yerele uygun 
hizmetlerin yürütülmesi, orada yaşayan yurttaşların ekonomik refahının 
yükselmesi için önerilmektedir. Bu çerçevede, belediyeler tarafından ta-
rım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar için eğitim merkezleri kurulma-
sı, güncel uygulamaların tanıtılması, örnek tesisler oluşturulması, ortak 
projeler yürütülmesi ve malzeme yardımları yapılması önemli hale gel-
mektedir.

Sonuç olarak, 2004’ten bu yana yerel yönetimler alanında yapılan 
reformlar, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yoksul, muhtaç ve 
engellilere yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri öncelemekte ve 
bunlara yasal zemin kazandırmaktadır. Bu yardım ve hizmetler toplumsal 
barışın sağlanması açısından önemlidir. Ancak bu durum, kırsal alan-
da yeni yoksullar üretmeye ve ilin tamamında yoksulluğu sürdürülebilir 
hale getirmeye teşnedir. Böylece, yurttaşlar istihdamın dışında kalarak 
yapılan yardımlara bağımlı halde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu çerçe-
vede, belediyeler kentte bulunan kamu kurumları ve STK’ler ile iş birliği 
yaparak işsiz yurttaşların istihdama katılmalarını sağlayarak, yoksulluk 
sorununa karşı kısa ve orta vadeli çözümlerden ziyade daha uzun vadeli 
çözümler sunabilir.
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EK:	SOSYAL	BELEDİYECİLİK	ANKET	SONUÇLARI

(1) “6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine yönelik kamu-özel kuru-
luşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa proje yapma düzenlemesinin 
getirilmesi; büyükşehir belediyelerinin sosyal yönünü güçlendirecektir” 
söylemine katılıyor musunuz?

%29,41177  Kesinlikle Katılıyorum

%52,94118  Katılıyorum

%5,882353  Kararsızım

%11,76471  Katılmıyorum

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(2) 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine ve nüfusu 100 bin üzerin-
de olan belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu düzenleme sosyal belediyecilik anlayışını nasıl etki-
ler?

%47,05882  Oldukça olumlu etkiler.

%29,41177  Genel olarak olumlu etkiler.

%17,64706  Bir değişiklik olmaz.

%5,882353  Olumsuz etkiler.

%0  Oldukça olumsuz etkiler.

(3) 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğu alan il 
mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir. Bu kapsamda sunulacak sosyal hiz-
metlerin niteliğinde nasıl bir değişim söz konusu olacaktır?

%29,41177  Kırsal ve kentsel alan için aynı-standart hizmetler sunulma-
ya devam ediliyor.

%41,17647  Kırsal ve kentsel alanlar için hizmet sunumları farklılaştırıldı.

%5,882353  Hizmet sunumlarında yerel taleplere öncelik verilmeye baş-
landı.

%23,52941  Sosyal hizmetlerin sunulması, bu hizmetlerden yararlanan-
ların artması nedeniyle zorlaştı ve kalite düştü.

%0  Diğer (Lütfen belirtiniz).
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(4) Belirlenen ölçekte belediyelerin sosyal hizmet merkezlerinin işlevselliği 
sizce nasıl etkilenmektedir?

%6,25  Oldukça olumlu

%75  Genel olarak olumlu

%6,25  İşlevsellik konusunda kararsızım

%12,5  Olumsuz

%0  Oldukça olumsuz

(5) Yeni kurulmaları veya hizmet sınırlarının genişlemesi nedeniyle kırsal alan 
yönetim deneyimi sınırlı olan büyükşehir belediyelerinin, belediye yöneti-
mine yabancı olan eski köy/yeni mahalleliler arasında sosyal ilişkileri nasıl 
işletmeleri uygun olur?

%0 Mülki idareye bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
üzerinden.

%23,52941  Büyükşehir belediyeleri üzerinden.

%23,52941  İlçe belediyeleri üzerinden.

%35,29412  Mahalle muhtarları üzerinden.

%11,76471  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il / ilçe teşkilatları 
üzerinden.

%5,882353  Diğer (Lütfen belirtiniz).

(6) 6360 sayılı Kanun’un “büyükşehir belediyeleri spor teşvik etmek amacıyla 
gençlere spor malzemesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım 
yapar ve gerekli desteği sağlar....” şeklindeki hükmü geçlerin yerel yöne-
timlere yönelik ilgisi arttırdı mı?

%17,64706  Evet, oldukça arttırdı.

%58,82353  Evet, genel olarak arttırdı.

%17,64706  Kararsızım.

%5,882353  Hayır, bir değişiklik olmadı.

%0  Hayır, mevcut ilginin azalmasına neden oldu.
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(7) Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan sosyal 
hizmet merkezlerinin büyükşehir ölçeğinde sosyal belediyecilik anlayışını 
değiştirebileceğine düşünüyor musunuz?

%88,2353  Evet

%11,76471  Hayır

(8) “6360 sayılı Kanun öncesi ve sonrası düşünüldüğünde sosyal belediyecilik 
anlayışının ili kapsar nitelikte genişlediği ve çeşitlendiği” söylemine katılı-
yor musunuz?

%70,58823  Kesinlikle Katılıyorum

%17,64706  Kararsızım

%11,76471  Katılmıyorum

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(9) İl ölçeğinde sunulan sosyal hizmetlerin standartlaşması kırsal kentsel alanı 
yöneten büyükşehir belediyesi için avantaj getirdi mi?

%70,58823  Evet

%29,41177  Hayır

(10) Proje odaklı sosyal belediyecilik stratejileri 6360 sayılı Kanun ölçeğinde 
yerel yönetimlerin kurumsallaşma sürecini nasıl etkilemektedir?

%70,58823  Olumlu

%17,64706  Olumsuz

%11,76471  Bir değişim yok
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2.

BÖLÜM 

6360	SAYILI	KANUN	EKSENİNDE	
ULAŞIM	HİZMETLERİ:	TOPLU	
TAŞIMA	VE	UKOME	SORUNLAR	

VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

Gamze ÇÜRÜKSULU1

1.	 GİRİŞ

Büyükşehirler çeşitli politikalarla alternatif yollar aramaktadırlar. 
Bu amaçla oluşturulan 6360 sayılı Kanun’un getirdiği çok sayıda deği-
şiklikle birlikte birçok sorumluluk ve sorunları da ortaya çıkarmıştır. Ka-
nunun altyapısını ve uygulama alanını belirlemek amacıyla “6360 Sayılı 
Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları Değer-
lendirme” Projesi kapsamında iki farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Bu projenin temel dokunuş noktası, uygulayıcılarla alanında uzman aka-
demisyenleri bir araya getirerek mevzuattaki ve uygulamadaki sonuçla-
rının birlikte değerlendirilmiş olmasıdır. Bu amaçla iki farklı aşamada 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Birincisi; ulaşım hizmetleri başlığını da 
kapsayan on üç farklı yerel yönetim konusunda üç farklı ilde çalıştaylar 
düzenlenmiştir. 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Ordu Ça-
lıştayı Ulaşım Hizmetleri oturumuna; Sakarya, Denizli, Ordu ve Samsun 
Büyükşehirlerinden toplam on daire başkanı ve şube müdürü katılmıştır. 
Ayrıca oturum, alanında uzman akademisyenler tarafından yönetilerek 
rapor altına alınmıştır. Oturumdaki amaç, 6360 sayılı Kanun Ekseninde 
Ulaşım Hizmetlerindeki sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerile-
rinin tartışılarak, politika önerisi geliştirmeye yardımcı adımların atılma-
sı olmuştur. İlave olarak oturuma katılanların ulaşım politikalarıyla ilgili 
amaç ve hedeflerini ölçmek amacıyla mini bir anket gerçekleştirilmiştir. 

Projenin ikinci aşaması ise; 6360 sayılı Kanun ekseninde gerçek-
leştirilen on üç farklı hizmet alanından biri olarak tespit edilen ulaşım 

1 Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
gamze.curuksulu@erdogan.edu.tr, gamzecuruksulu@gmail.com.
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hizmetlerinin, uygulamadaki sonuçlarının ölçülmesi amacıyla detaylı li-
teratür taraması ile oluşturulan anketlerin, büyükşehir belediyelerindeki 
ulaşım hizmetleri daire başkanları ve ilgili müdürlere uygulanmasıdır. 
Detaylı literatür taramasıyla oluşturulan anket iki bölümden oluşmak-
tadır. İlk bölüm tüm alanlarda ortak olan bölümdür ve on üç farklı yerel 
yönetim alanındaki ortak ankettir. Bu genel anket, 6360 sayılı Kanun’un 
genel olarak yansımasını ölçmüştür. Anketin ikinci bölümü ise her ala-
nın kendisine özgü hazırlanan bölümdür. Bu çalışmanın kapsamı doğrul-
tusunda burada ulaşım hizmetleriyle yapılan ilgili anket sonuçları değer-
lendirilmiştir.

Türkiye’de 6360 sayılı Kanun’un uygulanmaya başlanmasıyla bir-
likte kanunun ulaşım hizmetlerindeki yansımalarını analiz edecek olan 
bu çalışma; kanun ile ulaşım hizmetlerinde nelerin hedeflendiğini, ka-
nunun uygulama sürecinin nasıl işletildiğini, uygulama sırasında ne tür 
ulaşım sorunlarıyla karşılaşıldığını ve bu sorunlara hangi çözüm önerile-
rinin geliştirildiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın temel 
amacı; 6360 sayılı Kanun’un ulaşım hizmetlerinde, özellikle toplu taşıma 
ve UKOME hizmetlerinde yol açtığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çö-
züm önerilerinin tespit edilmesi ve kanuna yönelik yapılacak sistemsel 
ve pratik uygulama analizlerinin ardından elde edilen veriler ışığında 
“Politika Önerisi” oluşturulmasına yardımcı olunmasıdır. Bu kapsamda 
çalışma üç bölümde tamamlanmıştır.

Çalışmanın birinci bölümünde; Türkiye’de ulaşımın tarihsel gelişi-
mi ve geçmişten günümüze ulaşım politikaları hakkında detaylı bir lite-
ratür taraması yapılmıştır. 6360 sayılı Kanun ekseninde kırsal ve kentsel 
ulaşımda mevcut durum ortaya koyulmuştur.

Çalışmanın ikinci bölümünde; büyükşehir belediyelerinde ve 6360 
sayılı Kanun ekseninde ulaşım hizmetlerinin yasal dayanakları ile 6360 
sayılı Kanun’un toplu taşıma ve UKOME kapsamındaki yansımaları 
hakkında detaylı literatür taraması yapılarak, sürecin nasıl işletildiği 
araştırılmıştır. Bu kapsamda 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
sekizinci ve dokuzuncu kalkınma planları, 10. Ulaşım Şurası, ulaşımda 
enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönet-
melik, 655 sayılı kanun hükmünde kararname ve 5779 sayılı kanunda 
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ulaşım hizmetlerinin yasal dayanakları araştırılarak, kanun maddeleri 
tespit edilerek değerlendirilmiştir.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise 6360 sayılı Kanun’un 
öncesi ve sonrasının karşılaştırılarak, sorun ve öneri analizinin yapıldığı 
elektronik anket uygulaması, uygulama sürecinde elde edilen tecrübe-
lerle alanında uzman akademisyenlerin bir araya geldiği 6360 sayılı Ka-
nun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları: Kırsal ve 
Kentsel Ulaşım: Toplu Taşıma ve UKOME Çalıştay sonuçları ile çalıştay 
sırasında katılımcılara uygulanan ulaşım hizmetleriyle ilgili mini anket 
değerlendirilerek sorunlar ve çözüm önerileri analizi yapılmıştır.

2.	 TÜRKİYE’DE	ULAŞIMIN	TARİHSEL	GELİŞİMİ	VE	
GEÇMİŞTEN	GÜNÜMÜZE	ULAŞIM	POLİTİKASI

Ulaşım, bir ülkedeki ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmenin sağ-
lanmasında önemli bir hizmet sektörüdür. Bölgedeki iç ve dış ticaretin 
gelişmesinde, mal ve hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde dağıtılmasında 
önemli bir aktör olan ulaşımın en temel amacı, ulaşım ve ulaştırma ihti-
yacını en kısa süre içinde, en az maliyetle, güvenli ve konforlu bir şekilde 
yerine getirmektir. Bu temel amacın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilme-
si için ulaşım ve altyapı sistemleri arasındaki koordinasyonun oluşturul-
muş olması gerekmektedir. Genel olarak ulaşım, “insanların, malların ve 
hizmetlerin iki nokta arasında bir yerden diğer bir yere taşınmasında yer 
ve zaman faydası sağlayan unsurdur.” (Erdoğan, 2016: 189). Ulaşımın 
alt sistemleri2 ise karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve boru hattı 
ulaşımından meydana gelmektedir.

Ulaştırma ise, ülke kalkınmasının ekonomik ve sosyal hedeflerinin 
gerektirdiği hizmeti kullanıcıya en uygun nitelikte, ulusal güvenlik ge-
reklerini yerine getirerek, güvenli ve çevre dostu olmak koşuluyla çağın 
teknolojilerini kullanarak, uluslararası kurallarla ve AB politikalarıyla 
uyum içinde sağlanmasını ifade etmektedir. Ulaşımın genel olarak amaç-
ları aşağıda sıralanmıştır (Ulaştırma Ana Stratejisi Raporu, 2005: 4-2):

	İnsanlara güvenli, konforlu, hızlı ve güvenilir bir hizmet sun-
mak,

2 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051 (05.03.2017).
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	Ekonomik ve sosyal gelişmenin gerektirdiği gelişmeyi sağlamak,

	Bölgeler arası dengesizlikleri ortadan kaldırmak,

	Ulusal güvenliğin gereklerini yerine getirmek,

	Ulaşım güvenliğini arttırmak,

	Çevreye zararı en düşük düzeyde tutmak,

	Enerji verimsizliğini ve dışa bağımlılığını azaltmak,

	Taşıma maliyetini düşürmek,

	Her ulaştırma türünün teknik ve ekonomik açıdan etkin olduğu 
hizmeti sunacağı, dengeli bir sistem oluşturmak ve bu amaçla 
havayolu, demiryolu ve denizyolunu canlandırıp geliştirmek,

	Arazi kullanım kararlarını desteklemek,

	Uluslararası ilişkilerin ve dış ticaretin gelişmesine uygun ulaş-
tırma ağı yapısını oluşturmak,

	AB ulaştırma politikalarına uyum sağlamak.

Ulaşım hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde planlanarak uygu-
lanması sonucunda üretici ile tüketici arasındaki zamansal ve mekânsal 
boşluklar ortadan kalkmakta, insanların ve malların istenildiği zamanda 
istenildiği yerde bulunması ciddi bir zaman tasarrufu sağlarken köy ile 
kent üretim-dağıtım-tüketim ekseninde birbirine bağlanmaktadır. Yerel 
düzeyde kırsal kesimde yaşayan insanlara daha fazla seyahat imkânı do-
ğarken, kırdaki insanlar kentlerde daha hızlı ve kolay pazar imkânı elde 
edebilmektedir. Kırsal kesimde yaşayan insanlar kentin sunduğu hizmet-
lerden kolaylıkla yararlanabilmekte, böylelikle kır ile kent arasında nü-
fus yoğunluğu bakımından dengenin kurulması teşvik edilmektedir. Aksi 
halde, kırdan kente göç artarken, ulaşım hizmetleri göçün önlenmesinde 
etkisiz hale gelebilmektedir. Politik açıdan ulaşımın tüm coğrafyada et-
kin bir şekilde planlanması ise milli savunma ve güvenlik kapsamında 
önem teşkil etmektedir. Bu durum, ulusal savunmayı gerektiren durum-
larda ulaşım ağının, savunma için gerekli materyalleri bir araya getirebil-
mesini ifade etmektedir. Yerel ve ulusal düzeyde bu derece önemli olan 
ulaşım hizmetlerinin somutlaşmasının bir adımı olan ulaştırma politikası 
ise, bir ülkenin mevcut kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak, her ula-
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şım alt sistemindeki ihtiyaçların karşılanacağı ilkeler ve eylemler bütünü 
olarak tanımlanabilir (Erdoğan, 2016: 190-192).

Türkiye’de yapılan ulaşım planı çalışmaları üç farklı başlıkta ger-
çekleştirilmektedir. Birincisi Ulaşım Ana Planı hazırlanması; kent içi 
ulaşımın Nazım İmar Planı kararları kapsamında yeniden çözümlenmesi, 
toplu ulaşım sistemlerine öncelik verilerek muhtemel sorunlara yönelik 
geliştirilen uzun vadeli çözüm önerilerini kapsamaktadır. İkincisi Acil 
Eylem Ulaşım ve Trafik İyileştirme Plan, Etüt ve Projeleri hazırlanması; 
kentin ulaşım ve trafik sorunlarının ve yetersizliklerinin ortadan kaldırı-
larak mevcuttaki kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 
hazırlanan kısa vadeli çözüm önerilerini içermektedir. Üçüncüsü ise Kent 
içi Raylı Sistem/Metrobüs/Kablolu Sistem Hatları Ön/Kesin Projeleri ve 
Fizibilite Etütleri hazırlanması; Ulaşım Ana Planı’nda toplu taşıma kap-
samında önerilen hizmetlerin onaylanmasının ardından bakanlık tarafın-
dan yayınlanan tasarım kriterlerine göre uygunluğunun denetlenmesidir. 
Bu planların sistemli ve sürdürülebilir şekilde hazırlanarak uygulanması 
sonucunda, karar vericilerin gelecekteki ulaşım sistemlerinin geliştiril-
mesine yardımcı olması sağlanarak, kent içi ulaşımda mevcut durumun 
analiz edilmesi ve sürdürülebilir planlama yaklaşımı kazandırılması he-
deflenmektedir (TBB, 2014: 6).

Ulaşımın Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki tarihi gelişimini 
1923-1950 Dönemi ve 1950’den Günümüze olarak ikiye ayırmak müm-
kündür. Demiryolunun ağırlıklı olduğu 1923-1950 döneminde, Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıyla birlikte ulaştırma altyapısının 
geliştirilmesine öncelik tanınmıştır. 1924 ve 1925 yıllarında çıkartılan 
kanunlarla TBMM tarafından hükümete, demiryolu yapımında bütçeden 
pay verilmiştir. 1925 yılında yapılan Demiryolu Kongresi ile ülkenin 
demiryolu ulaşım politikası, ağaç tipi ulaşım hattından ağ tipi ulaşım 
hattına geçirilerek, ekonomiyi canlandıran bir ulaşım sistemi benimsen-
miştir. 1923’ten 1929 yılına kadar yaklaşık 5000 km’lik demiryolu ağı 
kurulurken, karayolu toplam yol uzunluğu 1500 km civarında kalmıştır. 
Dolayısıyla aynı dönemde karayolu yapımında önemli gelişmeler kay-
dedilememiştir. Demiryolundaki gelişmeler ise 1940 yılına kadar hızla 
devam ederken, II. Dünya Savaşı ve diğer otomotiv pazar paylarındaki 
değişimler gibi sebeplerle 1940 sonrası dönemde yok denecek kadar az 
oranda seyretmiştir. Dolayısıyla, ulaştırma politikaları açısından 1950’li 
yılları demiryolu döneminin bittiği ve karayolu döneminin başladığı yıl-
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lar olarak ifade etmek mümkündür. Karayollarına verilen önemin artması 
sonucunda 1 Mart 1950 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü kuru-
larak, karayolu yapımı bu genel müdürlüğe bırakılmıştır. Karayollarıy-
la ilgili politikalar kalkınma planlarında yer almaya başlarken, ulaşım 
hizmetlerinin sabit yatırımlar içindeki payı zamanla artış göstermiştir. 
İstanbul’da 1. Boğaz Köprüsü/15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu dönemde 
inşa edilerek 1973 yılında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 1988 yılın-
da hizmete açılmıştır (Akgüngör ve Demirel, 2004: 424-428).

Kalkınma planlarının başladığı dönemle birlikte demir/kara/hava/
deniz ulaşım yatırımlarında denge sağlanamamış, yatırımlar büyük oran-
da karayoluna yapılmıştır. 1983-1993 yıllarını kapsayan Ulaştırma Ana 
Planı, somut adımların ortaya konması adına önemli bir aşama olarak de-
ğerlendirilirken 1986 yılında uygulamadan kaldırılmıştır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında demiryollarına yapılan yatırımlar, 1950 yılından itibaren 
karayollarında yapılmaya başlanmış ve planlı dönemle birlikte bu süreç 
devam etmiştir. 1980’li yıllarla birlikte ise karayoluna yapılan yatırımlar 
tamamen öncelikli hale gelmiştir (Akgüngör ve Demirel, 2004: 424-428).

Tekeli ve İlkin’e (2004: 449) göre; Türkiye’de ulaşım sisteminde-
ki gelişmeler 1960’lı yıllara kadar kalkınmanın başlıca araçlarından biri 
olarak görülmüş, 1960’lı yıllardan 1980’lere doğru Türkiye’deki ulaşım 
altyapısı büyüme hızına göre geri kalarak, kıt bir altyapı ile kalkınma 
stratejisi izlenmeye çalışılmıştır. Neoliberal politikaların uygulanmaya 
başlandığı 1985 yılı sonrası dönemde ise bölgesel planlamadan vazge-
çilmiş, kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasına geçilerek karayolla-
rı ağırlıklı altyapı çalışmalarına devam edilmiştir. Daha sonraki planlı 
dönemlerde de devletin belirlediği politikaların sosyal altyapıyla bütün-
leşmesi sağlanamazken, fiziki altyapı yatırımları özel sektörün il bazlı 
kalkınma uygulamalarıyla desteklenmiştir. VIII. Plan (2001-2005) kü-
reselleşmenin, serbest rekabetin ve özelleştirmenin hız kazanmaya baş-
ladığı dönemken, IX. Plan (2007-2013), Avrupa Birliği’nin önem verdiği 
stratejik bir plandır. Bu planlar ulaşımın giderek artan önemi nedeniyle 
hız ve zaman unsurlarını ön plana çıkararak noktadan noktaya taşımacılık 
yerine kombine taşımacılığa vurgu yapmıştır (Erdoğan, 2016: 208-210).

Türkiye’nin ulaşım politikalarına bakıldığında, Cumhuriyet dö-
neminde demiryolları ağaç şeklinden ağ şekline dönüştürülmüş, sanayi 
ve nüfus politikaları ulaşım politikalarına entegre edilmeye çalışılarak 
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II. Dünya Savaşı sonrasında ise ulaşımda karayolları ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. Karayollarındaki bu ağırlık günümüzdeki kent içi ve yurtiçi 
ulaşımda devam ederken, yurtdışı ulaşımında havayolu ve denizyolu şek-
linde ağırlık kazanmıştır (Erdoğan, 2016: 211).

İstanbul ve Ankara gibi metropollerde toplu taşımada şehir içi 
yükü hafifleterek toplumun ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adı-
na çok çeşitli metro projeleri de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Fakat 
toplu taşımadaki projeler, nüfus artış hızı göz önünde bulundurularak 
gerçek anlamda planlanmadığı için şehrin ihtiyaçlarını karşılamakta ye-
tersiz kalmış, bu durum ise farklı projelerin hazırlanmasında tetikleyici 
etken olmuştur. Diğer taraftan, şehir içi ulaşımdaki sorunları şehirde ya-
şayanlar kendileri çözmeye başlayarak, ulaşımda trafik gibi farklı sorun-
ların doğmasına sebep olunmuştur (Elmas ve Yıldızhan, 1999:274).

Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde artan nüfus, yolculuk ihtiyaç-
larını da hızla artırmaktadır. Mevcuttaki toplu taşıma imkânları yetersiz 
kalmaya başlarken, büyükşehirlerde bu durum ciddi sorun olarak gün 
yüzüne çıkmaktadır. Giderek daha da önemli bir sorun haline gelen kent 
içi ulaşım ayrıca kentsel yaşam kalitesini de gürültü kirliliği, hava kirli-
liği, trafik sıkışıklığı, zaman kaybı gibi faktörlerle olumsuz yönde etkile-
mektedir (Elmas, 1999: 407).

Hızlı nüfus artışı, göç gibi faktörler kentlerin büyümesini ortaya 
çıkarırken, kentler yeni yönetim sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta-
dırlar. Mevcut düzende uygulanan kanunlar yetersiz kalarak, yeni dü-
zenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 2012 yılında 6360 sayılı 
yeni büyükşehir belediye kanunu kabul edilerek, değişim ve gelişimin 
ihtiyacını karşılamak adına yeni düzenlemeler planlanmıştır. 6360 sayılı 
Kanun ile büyükşehirlerin sayısı 30’a yükselirken, yönetim alanları il 
mülki sınırına kadar genişletilmiştir. Büyükşehirlerde il özel idareleri 
kaldırılmış, dolayısıyla yerel seçim sistemi farklılaşarak, büyükşehir-
lerde il sınırı dahilindeki seçmenlerin büyükşehir için oy kullanmaları 
gerçekleşmiştir. Kanun ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %77’si ve yüzöl-
çümünün %51’i yönetilmeye başlanmıştır (Çelikyay, 2014: 24). Kanun, 
30 Mart 2014 yerel seçimleriyle yürürlüğe girmiş ve getirdiği yeniliklerin 
bir yansıması olarak birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 6360 
sayılı Kanun’un Ulaşım Hizmetlerindeki yansımalarının uygulama sonra-
sı değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada belediye yöneticilerinin 
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kanuna yönelik algıları ve uygulama süreçleri, kamu yönetimi ile yerel 
yönetimler alanında uzman akademisyen görüşleri alınarak sorunlar ve 
çözüm önerileri şeklinde araştırılmıştır.

3.	 BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYELERİNDE	VE	
6360	SAYILI	KANUN	EKSENİNDE	ULAŞIM	
HİZMETLERİNİN	YASAL	DAYANAKLARI

20. yüzyıldan itibaren sermayenin, malların ve bilginin serbest do-
laşım hızının artması ile ortaya çıkan küreselleşme, başta kamu yönetimi, 
kentler ve yerel yönetimler olmak üzere yerleşik tüm kurumların değişim 
sürecini başlatmıştır. Bu değişim süreci, ülkemizde özellikle 1950’li yıl-
larla başlayan hızlı kentleşmeye bağlı olarak ilerlerken, kentlerde artan 
nüfus mevcut hizmet sunumlarının yetersiz kalmasına neden olmuştur. 
Kente gelenlerin dağınık yerleşimleri neticesinde hizmetlerde yetersiz-
liklerin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte merkezi hükümet, büyük 
kentsel alanlarda bütüncül planlar yapmak için birtakım düzenlemelere 
adım atmıştır (Karakılçık, 2013: 170).

1982 Anayasasının 127. maddesine3 göre; “kanunla, büyük yerleşim 
yerleri için özel yönetim biçimleri kurulabilir”. Böylece Türkiye’ de metro-
pol şehirler için uzun soluklu bir sürecin başlamasına yasal zemin oluşur-
ken anayasanın verdiği yetkiyle, büyük şehir merkezlerinde büyükşehir 
yönetimleri kurulmuştur.

İlk Büyükşehir Belediye yönetimi, 1984 yılında 3030 sayılı Kanun 
ile kurulmuştur. 3030 sayılı Kanun büyükşehirleri yeniden ölçeklendire-
rek 2004 yılında yapılan değişiklikle 5216 sayılı Kanun olarak yenilen-
miştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308).

Büyükşehirlerde giderek artan yönetim ve şehirleşme problemle-
rini çözmek, küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana 
gelen dönüşümü takip etmek amacıyla Türkiye’de büyükşehir belediye 
yönetim sisteminde değişim ihtiyacı gün geçtikçe artarak devam etmiştir 
(Tortop vd. 2008: 262). Sürekli artan ve değişen ihtiyaçlara cevap ver-
mek için oluşturulan mekanizmaların dönüşümü zorunlu hale gelirken, 
değişime ve değişimin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara uyum sağlama yolunda 

3 https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm (05.03.2017)
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yapılan en son düzenleme, il ölçeğinde anakent yönetimlerini oluşturan 
12.11.2012 tarihinde kabul edilerek, 06.12.2012 tarihinde resmi gazete-
de yayımlanan 6360 sayılı Kanun4 olmuştur. 6360 sayılı Kanun, 5216 sa-
yılı Kanun’u ortadan kaldırmamış, ancak büyükşehir yönetim anlayışın-
da radikal bir değişimin temelini oluşturmuştur (Karakılçık, 2013: 186).

12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilerek, 30 Mart 2014 yerel se-
çimleriyle uygulanmaya başlanan 6360 sayılı Kanun değişikliği, “Yeni 
Büyükşehir Kanunu” olarak tanınmış ve beraberinde çok sayıda değişim 
ve dönüşümü getirmiştir.

Büyükşehir yönetim modelinde son dönem düzenlemesi olarak ha-
yata geçen 6360 sayılı Kanun idari, mali, siyasi ve hizmet sunum ölçeği 
hususunda pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. 6360 sayılı Ka-
nun çerçevesinde yapılan değişikliklerden bazılarına aşağıda yer veril-
mektedir (Özer ve Akçakaya, 2014:108-115).

	Kanun ile 16 büyükşehir belediyesine ek olarak 14 il (Aydın, 
Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, 
Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Ordu) daha 
büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve büyükşehir sayısı 
16’dan 30’a çıkarılmıştır.

	Büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırına kadar genişletilmiş 
ve tüm büyükşehirler il ölçekli kurumsal yapılara dönüştürül-
müştür.

	Büyükşehir olma koşulu nüfus koşuluna indirgenerek, nüfusu 
750.000’i geçen illerin büyükşehirlere dönüştürülebileceği be-
lirtilmiştir.

	Büyükşehir olan bütün illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişili-
ğine son verilirken; görev, yetki, sorumluluk, personel, mal, hak, 
borç ve alacakları ile gelirleri ilgi alanına göre kamu kurumları-
na devredilmiştir.

	Büyükşehir yapılan illerde valilerin il özel idarelerindeki görev, 
yetki ve sorumlulukları sona ererken, Valilerin yerel yönetim-
lerle ilgili yetkileri 6360 sayılı Kanun ile kurulan Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’na devredilmiştir.

4 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf (05.03.2017)
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	Bütün devir işlemlerinde yetki, yeni bir birim olan Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon Başkanlığı’na verilmiştir. İçişleri bakan-
lığına bağlı olarak kurulan bu kurumların yönetiminde valiler 
yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

	Bütün büyükşehirlerdeki bucak yönetimleri ve bunların tüzel 
kişilikleri kaldırılırken, bu yönetimler büyükşehir olmayan di-
ğer illerde devam ettirilmiştir.

	Bütün büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişiliklerine son veri-
lirken, bağlı oldukları ilçe belediyelerine köyler mahalle olarak 
bağlanmıştır.

	Tüm büyükşehirlerde ve öteki illerde belde belediyelerinin tü-
zel kişilikleri kaldırılarak, belde belediyesi uygulamasına son 
verilmiş, beldeler büyükşehirlerde mahalleye, diğer illerde ise 
köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüştür.

	Kanun ile bazı yerleşim yerlerindeki mahalle ve köyler birleşti-
rilerek ilçe yapılmış, bazı mahalleler ayrılarak başka belediye-
lere bağlanmıştır.

Gerek kanunun yasalaşma sürecinde, gerekse yürürlüğe girene 
kadar geçen hazırlık döneminde kanuna yönelik çeşitli eleştiriler yapıl-
mıştır. Büyükşehir belediyelerinin yönetsel ölçeğinin il sınırına kadar 
genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve belde belediyelerinin tüzel 
kişiliğinin kaldırılması, yeni hizmet kuruluşlarının hayata geçirilmesi, 
ölçek ekonomilerinden beklenen faydanın sağlanamayacağı söylemleri, 
belediyelerin kırsal alana hizmet sunma deneyimlerinin bulunmayışı se-
bebiyle ortaya çıkabilecek etkinsizlik endişesi, turizm öncelikli büyük-
şehir alanlarında merkeze uzak ilçelere hizmet götürmede yaşanabilecek 
aksaklıklar, büyükşehir alanlarında eski köy/yeni mahallelerde yaşana-
bilecek imar ve planlama sorunları, büyükşehir belediyeleri ve ilçe bele-
diyeleri arasında yaşanabilecek vesayet, merkezileşmenin yerelde vücut 
bulacağına yönelik endişeler 6360 sayılı Kanun çerçevesinde ifade edil-
miştir. 

Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınır olarak düzen-
lendiği için büyükşehir belediyeleri il sınırı içindeki tüm nüfusun ulaşı-
mından sorumlu hale gelmiştir. Eş zamanlı olarak büyükşehirlerde hız-
la artan nüfus beraberinde otomobil sahipliliğini ve hareketlilik oranını 
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da hızla artırmaya başlamıştır. Hızla artan nüfus ve beraberinde gelen 
otomobil sayısı şehir içindeki yoğunluğu artırırken belediyelerin ulaşım 
birimleri şehirlerdeki artan ulaşım sorunları karşısında yetersiz kalmaya 
başlamıştır. Bu nedenle mevzuatta birtakım yasal düzenlemelere gidil-
miş ancak detaylı bir kurumsal yapılanma planı belirlenmemiştir. Mev-
cut kanun ve yönetmeliklerde ulaşımla ilgili düzenlemeler aşağıdadır:

3.1.	3030	sayılı5	Büyükşehir	Belediye	Kanunu’na	Göre	
Büyükşehir	Belediyelerinin	Ulaşım	Hizmetlerindeki	
Görevleri

Madde 6:

Büyükşehir dâhilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yap-
mak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak ve kanunların belediyelere 
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,

Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, işlet-
mek veya işlettirmek,

Büyükşehir dâhilindeki su, kanalizasyon, her nevi gaz, merkezî ısıt-
ma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 

Madde 7: 

Büyükşehir dâhilindeki alt yapı hizmetleri ile kara ve deniz taşı-
macılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla bü-
yükşehir belediye başkanının başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek 
kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir «Alt Yapı Koor-
dinasyon Merkezi» ile bir «Ulaşım Koordinasyon Merkezi» kurulur. İlçe 
belediye başkanları kendi görev sahalarını ilgilendiren konuların görüşül-
mesinde koordinasyon merkezlerine üye sıfatıyla katılırlar.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım planına göre toplu ta-
şıma araçlarının güzergâh, zaman ve bilet tarifelerini yapmaya ve bu tari-
feleri uygulamaya yetkilidir. Bu işlemler yapılırken il trafik komisyonları 
ile gerekli koordinasyon sağlanır. 

5 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc067/ka-
nuntbmmc067/kanuntbmmc0 6703030.pdf (05/03/2017)
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Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım ve toplu taşıma 
ile ilgili kararlar bütün belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları için 
bağlayıcıdır.

3.2.	5216	sayılı6	ve	6360	sayılı7	Kanun’a	Göre	
Büyükşehir	Belediyelerinin	Ulaşım	Hizmetlerindeki	
Görevleri

Madde 7:

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygu-
lamak; 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 işlet-
mek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezi-
ne bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yap-
tırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele ça-
lışmalarını 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 nu-
mara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptır-
mak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaç-
la gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyük-
şehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu 
taşıma araçlarına ruhsat vermek.

6 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf (05.03.2017)
7 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf (05.03.2017)
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Madde 9: (Değişik birinci fıkra: 12.11.2012-6360/8 md.):

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her 
türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla 
büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilci-
sinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye baş-
kanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordi-
nasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenme-
yen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri 
alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini 
plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis 
araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler 
ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım 
koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. 

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başka-
nının onayı ile yürürlüğe girer. 

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alı-
nan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer 
için bağlayıcıdır. 

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara 
katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin 
uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Ayrıca, belediyelerin şirket kurmasını düzenleyen Madde 26:

“Büyükşehir belediyesinin kendisine verilen görev ve hizmet alanla-
rında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabile-
ceği, toplu ulaşım hizmetlerini belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 
50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50’sin-
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den fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedel-
le işletilmesini devredebileceğine, ancak bu yerlerin belediye şirketlerince 
üçüncü kişilere devri söz konusu olduğunda 2886 sayılı Kanun hükümle-
rinin geçerli olacağı” belirtilmektedir.

Özetlersek büyükşehir belediyeleri, kent içi ulaşım ve toplu taşı-
manın sağlanmasının yanı sıra, tarifeler, durak yerleri, taksi, dolmuş, ser-
vis sayıları gibi diğer tüm ulaşım hizmet konularının düzenlenmesinden 
ve denetiminden sorumludur. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunundan 
farklı olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Ulaşım Ana 
Planının hazırlanması ve UKOME kurulması hükümleri yer almaktadır 
(Cirit, 2014: 92-93).

3.3.	5393	Sayılı8	Belediye	Kanunu’na	Göre	Büyükşehir	
Belediyelerinin	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Görevleri

Madde 11:

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimle-
rinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya 
büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere 
hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, 
çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli 
tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere 
hizmet birimleri kurulabilir. 

Madde 14:

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 me-
zarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, tu-
rizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları 
(Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, 
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları 
Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğ-
renci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım 

8 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf (05.03.2017)
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ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetle-
rini yapar veya yaptırır. 

Madde 15:

Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araç-
ları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

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 işlet-
mek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

Söz konusu olan kanun maddeleri görev, yetki ve sorumluluklar 
çerçevesinde ulaşım ve toplu ulaşım hizmetlerinin sağlanması, kent içi 
ulaşıma dair tüm hizmetlerin yerine getirilmesi, düzenlenmesi ve dene-
timinden belediyeler sorumlu tutulmuştur. Belediyelere, ulaşım hizmet-
lerini yerine getirirken finansman açığını kapatması için belirlenen li-
mitlere göre iç ve dış borçlanma yoluna gidebileceği hükme bağlanmıştır 
(Cirit, 2014:91). Görüldüğü gibi kanunlar, belediyelerin ulaşımla ilgili 
kurumsal yapısı hakkında işlevsel ya da ayrıntılı bir düzenleme getir-
memiştir. Bu durum büyükşehir belediyeleri içinde UKOME ile birlikte 
ulaşımı yönetecek daha kapsamlı bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. Büyükşehir dışındaki diğer belediyelerde ise her kentin 
kendi belirlediği ve çok değişkenli idari yapılar bulunmaktadır. Beledi-
yeler, mevcutta ve gelecekte trafik ve ulaşım sistemini yöneten, ulaşım 
planını hazırlayan ve yürüten kurumsal bir yapıya geçiş yapmak zorun-
dadır. Dolayısıyla daha kapsamlı ve kurumsal bir yapıya ihtiyaç vardır 
(TBB, 2014: 8).

3.4.	Sekizinci	Kalkınma	Planında	Ulaşım

Sekizinci Kalkınma Planının Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu Kent İçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporu’nda; Kent İçi Ulaşımda 
Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı başlığı altında Belediyeler, kendi sınırla-
rı içinde imar planlaması ve ulaşım planlaması çalışmalarını yürütmekle 
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ve uygulamakla sorumludur. Dolayısıyla belediyeler bu iki planlama kri-
ter ve süreçleri arasında eşgüdümü ve ulaşım ana planının imar planına 
uygunluğunu sağlama sorumluluğunu da taşımaktadır (TBB, 2014: 9).

3.5.	Dokuzuncu	Kalkınma	Planında	Ulaşım9

Dokuzuncu Kalkınma Planının Kent İçi Ulaşım başlığı altında 
443-452. Maddeler arasında düzenlenmiştir. 443. maddeye göre kent içi 
ulaşım; enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, 
sürdürülebilir, kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş 
kapsamlı bir ulusal strateji ile oluşturulacaktır.

444. maddeye göre; toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, 
katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen 
göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açı-
dan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas kent 
içi ulaşım planlaması yapılacaktır. Arazi kullanım kararları her ölçekte 
ulaşımın etkileri ile değerlendirilerek, her ölçeğin gerektirdiği kent içi 
ulaşım planları hazırlanacaktır.

452. maddeye göre; ulusal ve yerel düzeyde kent içi ulaşım karar, 
politika, uygulama ve denetiminden sorumlu birimlerin görev, yetki ve 
sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

3.6.	Onuncu	Ulaşım	Şurasında	Ulaşım:

Ulaşım Ana Planının yapım zorunluluğu getirilmiş, nüfusu 100.000 
ve daha büyük her kent için ulaşım ana planı yapılması ve beş yılda bir 
güncellenmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca kentlerde sürdürülebilir ula-
şım planlama yaklaşımlarının uygulanmaması sorun olarak tanımlanmış-
tır (TBB, 2014: 9).

9 http://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf (05.03.2017)
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3.7.	2008	yılı	Ulaşımda	Enerji	Verimliliğinin	
Artırılmasına	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	
Yönetmelik10

Madde 10:

Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki 
belediyelerden nüfusu  yüz binin  üzerinde olanlar ulaşım ana planı ha-
zırlarlar. Bu planlar on beş yıllık süreler için yapılır ve her beş yılda bir 
yenilenir. Şehir planları ile sürdürülebilir kentsel ulaşım planları birlikte 
ele alınır.

Kentsel ulaşım planlaması sırasında ilgili kurum/kuruluşların gö-
rüşleri alınarak, çevre otoyolları ve raylı sistem çalışmalarına öncelik ve-
ren, yerleşim alanlarının yer seçimi ve bu alanların birbiri ile olan ulaşım-
larını sağlayan üst ölçekli planlar yapılır.

Kent içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak üze-
re; yol genişletmesi, kavşak düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlem-
ler alınır.

Yeni açılan yolların çevre otoyollarına bağlantısı KGM’nin uygun 
görüşü alınarak yapılır.

Kentsel ulaşım planları yapılırken toplu taşımayı teşvik etmek ama-
cıyla raylı sistem yatırımı artırılır.

Kent ulaşımında enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketimi-
nin düşürülmesi için trafiğin güvenli ve akıcı olması sağlanır.

Belediyeler; kent içi ulaşım güzergâhlarının belirlenmesinde trafik 
akışındaki yakıt sarfiyatını öncelikle göz önünde bulundurur. Topografik 
yapısı uygun güzergâhlara bisiklet yolları ve bisiklet park alanları yapar.

10 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/06/20080609-3.htm (05.03.2017)
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3.8.	655	sayılı	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	
Bakanlığının	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	
Hükmünde	Kararname11

Madde 15’e Göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Görev-
leri Şunlardır: 

“a) Devletçe yaptırılacak demiryolu altyapısı, limanlar, barınaklar, 
kıyı yapıları, hava meydanlarının plan ve projelerini hazırlamak veya ha-
zırlatmak ve onaylamak.

b) (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatını yapmak 
veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek 
ve tüzel kişilerce yaptırılacak (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapılarının 
proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin met-
ro  ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve 
uygun olanlarını Bakanlar Kurulunun iznine sunmak.

d)Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tara-
fından yaptırılacak metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin proje ve 
şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak.

e) (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapıları ile  metro  ve şehir içi 
raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve bunlarla ilgili birim fiyatları 
belirlemek.

f) Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen met-
ro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuru-
luşlarla işbirliği yaparak plan, proje ve programlarını hazırlamak, hazır-
latmak, incelemek, incelettirmek ve bunları yapmak veya yaptırmak.

g) Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projele-
rini yapım ve işletim modelleri de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla 
ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelet-
tirmek ve onaylamak, yapmak veya yaptırmak; yapımı tamamlananları 
ilgili kuruluşlara devretmek ve işletme esaslarını belirlemek.

11 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111101M1-1.htm (05.03.2017)
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ğ) Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi gö-
recek kanal ve benzeri altyapı projelerini yapım ve işletim modelleri de 
geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazır-
lamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onaylamak, yapmak veya 
yaptırmak; yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek ve işletme 
esaslarını belirlemek.

h) Denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki 
ve teknik altyapı ve tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve 
bunları denetlemek.

ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birinci fıkranın (f) bendi kapsamındaki metro ve şehir içi raylı ula-
şım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Ba-
kanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiye-
tinin maliyet bedeli üzerinden devri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü 
alınarak düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir. Devralan kuruluş, 
merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği 
tarihe kadar, devredilen projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine Müs-
teşarlığınca belirlenen hesaba aktarır. Bu hasılatın protokolle tespit edilen 
oran esas alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından 
Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, 
belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin %50’sinden 
fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple fa-
aliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu fıkra kapsamında ilgili kuruluş 
tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye 
tarafından üstlenilmiş sayılır.” denilmektedir. 

Sınırları içinde birden fazla yerleşim merkezi ve yönetim birimi bu-
lunduran kentler olarak tanımlanan büyükşehir sınırları içinde yer alan 
yerel yönetimler her ne kadar küçük ölçekli planlar yapabilseler de bu 
planların geniş bir çerçevede bütüncül olarak tüm büyükşehir bölgesini 
kapsamasına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Nitekim, dünya-
daki yönetim anlayışının değişmesinin ekseninde Türkiye’de de yönetim 
anlayışı değişmekte; etkin, verimli, şeffaf, vatandaş odaklı, hesap verebi-
lir, katılımcı ve yerinden yönetim anlayışına sahip yönetim paradigmaları 
ön plana çıkmaya başlamıştır (Bingöl vd., 2013). Bu amaç doğrultusunda 
yukarıdaki yasal düzenlemelere bakıldığında 1980 sonrası yaşanan ge-
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lişme ve değişimler genel olarak yerel yönetimlerin, özel olarak ise bü-
yükşehir belediyelerinin dönüşüme uğradığını göstermektedir. Bütün adı 
geçen mevzuata baktığımızda büyükşehir belediyelerindeki temel yasal 
düzenlemeler aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo	1:	Yerel	Yönetimlerde	BŞB	İle	İlgili	Yasal	Düzenlemeler

Kaynak:	(Çelikyay, 2014) çalışmasından yazar tarafından düzenlenmiştir.

6360 sayılı kanun ile büyükşehir yönetim alanının il mülki sınırına 
çekilmesiyle, ölçek büyümüştür. Ölçeğin büyümesiyle hizmetlerin daha 
hızlı, etkin ve verimli sunulacağı beklentisi doğarken, ulaşım hizmetle-
rinin küçük birimler tarafından ayrı ayrı görülmesinin etkin ve verimli 
olmadığı bu nedenle bir merkez tarafından hizmetlerin görülmesi gerek-
tiğine dair yönetim anlayışları oluşmaya başlamıştır (Keleş, 2012: 313). 
İl sınırına genişletilen yönetim alanının hizmet kalitesinde artışın, mali 
kaynakların etkin kullanımının, hizmet üretme kapasitesinin artmasının, 
şehrin farklı yerlerinde yaşayan vatandaşlara aynı standartta hizmet sun-
ma imkanının doğmasının yarattığı farkındalık ortaya çıkmaya başlamış-
tır (Çelikyay, 2014: 15).

Yeni büyükşehir belediyelerinin ve sınırları genişleyen büyükşe-
hir ve ilçe belediyelerinin etkin, hızlı ve verimli hizmet sunabilmesi için 
en önemli faktörlerden biri ise merkezden gönderilen ödeneklerde artış 
sağlanmasıdır. 6360 sayılı Kanun, 30 ile büyükşehir modeli getirirken, 
genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylarda da değişiklik yapmıştır.
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3.9.	2008	yılı,	5779	sayılı12	İl	Özel	İdarelerine	ve	
Belediyelere	Genel	Bütçe	Vergi	Gelirlerinden	Pay	
Verilmesi	Hakkında	Kanun

Madde 2:

“İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsila-
tı toplamı üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden 
hesaplanır.

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 2,85’i büyük-
şehir dışındaki belediyelere, yüzde 2.50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve 
yüzde 1,15’i il özel idarelerine ayrılır.”

6360 sayılı Kanun’da yerel yönetimlerin payları madde 25’te aşağı-
daki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 25:

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyük-
şehir dışındaki belediyelere, yüzde 4.50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediye-
lerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır.”

Ayrıca daha fazla vergi toplanan ve nüfusu daha fazla olan büyük-
şehir belediyelerine avantaj sağlaması adına büyükşehir belediyelerine 
genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paydaki artışın, oluşan fazlalı-
ğın büyükşehir belediyelerine dağıtılmasına ilişkin sınırlama kaldırıla-
rak, büyükşehir belediyelerine avantaj sağlanmıştır (Çelikyay, 2014: 18).

Sonuç olarak; 6360 sayılı Kanun ile hizmet kalitesinin iyileştirilme-
si, bütüncül planlama yapılarak etkin hizmet sunumunun gerçekleşmesi, 
hizmet üretme kapasitesinin artması, şehrin farklı bölgelerinde yaşayan 
vatandaşlara aynı standartta hizmet sunulması, ulaşım, itfaiye, çevre gibi 
yerel hizmetlerin il düzeyli bütüncül politikayla yerine getirilerek kay-
nakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, ekonomik, sosyal 
ve altyapı çalışmalarının şehrin bölgesel özellikleri göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Köylere ve kırsal alanlara hizmet götürürken, mevcut olan imkan-
lara büyükşehir imkanlarının da eklenmiştir. Ayrıca mülki sınırı geniş-

12 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5779.pdf (05.03.2017).
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leyen büyükşehir belediyelerinin seçimlerinde il mülki sınırları içindeki 
tüm vatandaşlar oy kullanacağı için kaliteli hizmetin sağlanmasında ka-
nun tetikleyici güç olmuştur (TBB Bülten, Ekim-Kasım, No:774-775). 
Diğer taraftan; belediye yönetimin kentsel yerleşme alanının yönetimi 
olduğu ve mülki sınırların mahalli hizmetler için uygun ölçek olmadığı-
na (Güler, 2012) yönelik eleştiriler mevcuttur. 2012 yılında kabul dile-
rek 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle uygulanmaya başlanan 6360 sayılı 
Kanun’un amaçları ve kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden üç yıl 
sonra uygulamadaki sonuçlarının ulaşım hizmetlerindeki yansımalarının 
analizi bir sonraki başlıkta değerlendirilmiştir.

4.	6360	 SAYILI	 KANUN	 SONRASI	 DEĞİŞEN	ULAŞIM,	
TOPLU	 TAŞIMA	 VE	 UKOME	 HİZMETLERİNDEKİ	
SORUNLAR	VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

Büyükşehirler çeşitli politikalarla alternatif yollar aramaktadırlar. 
Bu amaçla oluşturulan 6360 sayılı Kanun getirdiği çok sayıda değişiklik-
le birlikte birçok sorumluluk ve sorunları da ortaya çıkarmıştır. Kanunun 
altyapısını ve uygulama alanını belirlemek amacıyla “6360 Sayılı Kanun 
Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları Değerlendirme” 
projesi kapsamında iki farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu projenin 
temel dokunuş noktası, uygulayıcılarla alanında uzman akademisyenleri 
bir araya getirerek mevzuattaki ve uygulamadaki sonuçlarının birlikte 
değerlendirilmiş olmasıdır. Bu amaçla iki farklı aşamada çalışma ger-
çekleştirilmiştir. Birincisi; ulaşım hizmetleri başlığını da kapsayan on üç 
farklı yerel yönetim konusunda üç farklı ilde çalıştaylar düzenlenmiştir. 
18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Ordu Çalıştayı Ulaşım 
Hizmetleri oturumuna; Sakarya, Denizli, Ordu ve Samsun Büyükşehir-
lerinden on farklı daire başkanı ve şube müdürü katılmıştır. Ayrıca otu-
rum, alanında uzman akademisyenler tarafından yönetilerek rapor altına 
alınmıştır. Oturumdaki amaç, 6360 sayılı Kanun Ekseninde Ulaşım Hiz-
metlerindeki sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışı-
larak, politika önerisi geliştirmeye yardımcı adımların atılması olmuştur. 
İlave olarak oturuma katılanların ulaşım politikalarıyla ilgili amaç ve he-
deflerini ölçmek amacıyla mini bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu anketin 
içeriği ilerleyen başlıklarda açıklanacaktır.
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Projenin ikinci aşaması ise; 6360 sayılı Kanun ekseninde gerçek-
leştirilen ulaşım hizmetlerinin uygulamadaki sonuçlarının ölçülmesi 
amacıyla detaylı literatür taramasıyla oluşturulan anketlerin, büyükşehir 
belediyelerindeki ulaşım hizmetleri daire başkanları ve ilgili müdürlere 
uygulanmasıdır. Detaylı literatür taramasıyla oluşturulan anket iki bö-
lümden oluşmaktadır. İlk bölüm tüm alanlarda ortak olan bölümdür ve on 
üç farklı yerel yönetim alanındaki ortak ankettir. Bu genel anket, 6360 
sayılı Kanun’un genel olarak yansımasını ölçmüştür. Anketin ikinci bö-
lümü ise her alanın kendisine özgü hazırlanan bölümdür. Bu çalışmanın 
kapsamı doğrultusunda burada ulaşım hizmetleriyle yapılan ilgili anket 
sonuçları değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda öncelikle çalıştay oturumlarında ve anket çalışma-
larında 6360 sayılı Kanun’un uygulaması sonrası ortaya çıkan ulaşım 
hizmetlerindeki sorunlarının analizi ve temel çözüm önerilerine yer ve-
rilmiştir. Ardından oturum başında uygulanan mini anket değerlendir-
mesine yer verilerek çalışma tamamlanmıştır.

Çalıştay çalışmaları sırasında ulaşım hizmetlerindeki sorunlar üç 
başlık altında değerlendirilmiştir. Aşağıda detaylı bir analizi yapılacak 
olan temel ve alt sorun alanları başlıklar halinde sıralanmıştır:

4.1.	Sorunlar

4.1.1.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Mali	Kapasite	Sorunu

	Yeni kurulan büyükşehirlerde UKOME için bütçe bulunmadı-
ğından ilk etapta aksaklıklar oluşması,

	Toplu taşıma ve personel giderleriyle ilgili bütçede kısıtlamala-
ra gidilmesi,

	Hizmet alanı geniş coğrafyaya yayılmış şehirler için maliye ba-
kanlığının bütçesinin nüfusa göre dağıtılması,

	Borçların ilgili dairelere devredilmesi,

4.1.2.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Kurumsal	Kapasite	Sorunu

	Toplu taşıma ile ilgili bir eğitim programının bulunmaması,
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	Günümüzde işlerin sahada öğrenilerek yapılması,

	Her belediyenin kendi kurallarını uygulaması,

	Toplu taşıma ile ilgili detaylı bir kanunun olmaması,

	Aniden çıkan yönetmelik veya uygulamaların saha uygulama-
sıyla uyuşmaması,

4.1.3.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Yetki	Kargaşası	Sorunu

	Kanun ve yönetmeliklerin çakışmasından dolayı cezaların yazı-
mında farklılıkların oluşması,

	Yolların yapımında ilçe belediyesi ile BŞB arasında yetki karga-
şası yaşanması,

	Büyükşehir ve İlçe belediyeleri arasında yetki kargaşası sorunu

	Birimler ve hizmetler arasında koordinasyonun olmaması,

	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde mesafenin uzamasından 
kaynaklanan ulaşım hizmetlerinin aksaması.

4.2.	Çözüm	Önerileri

4.2.1.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Mali	Kapasite	Sorununa	
Yönelik	Çözüm	Önerileri

	Artan borç ve mali yükten kurtulmak için küçük ilçe belediye-
leri kaldırılmalıdır.

	Maliye bakanlığının bütçesinin nüfusa göre dağıtılması sorun 
oluşturduğu için dağıtımla ilgili kriter sadece nüfus olmamalı-
dır. Yol ağının büyüklüğü ve niteliği, bölgenin yüzölçümü, 
iklim koşulları, coğrafi koşullar, gelişmişlik seviyesi ve yo-
lun km’si kriter olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda oluşturu-
lan bir ölçek ile bütçe dağıtımı yapılmalıdır.

	Turizmin canlanması ve aktif bir şehir yaratılması için altyapı 
yol standardı oluşturulmalı ve ödenekler bu doğrultuda hazır-
lanmalıdır.
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	Yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile mevcut büyükşehirlere 
verilen gelirler aynı olmamalıdır.

	Yatırım maliyetleri konusunda kolaylaştırıcı paketler öne sürül-
melidir.

	Toplu taşımacılıkta Ortak Ücret Toplama Sistemi getirilmelidir. 

	Kırsal ve nüfusu az olan yerleşim yerlerindeki farklı taşıma sa-
yısına sahip hatlara bütçeler adil dağıtılmalıdır.

	Sadece fiziksel olarak engelli değil farklı türden engelli ya da 
kanser gibi hastalar da ücretsiz/indirimli taşımaya dahil edilme-
lidir.

	Bazı hatlardaki toplu taşıma esnafının vergiden muaf tutulması 
ya da vergi oranının %18’den %8’lere çekilmeli ve akaryakıt 
konusunda özendirici politikalar üretilmelidir.

	65 yaş üstü için yapılan ücretsiz binişlerde bütün iller için yek-
nesak bir sistem kurulmalıdır.

4.2.2.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Kurumsal	Kapasite	
Sorununa	Yönelik	Çözüm	Önerileri

	UKOME’nin kurumsallaştırılarak yetkileri artırılmalıdır.

	Şoförlere hizmet içi eğitim verilmelidir. Hizmet içi eğitim alma-
yan şoförlerin kontrolü akıllı kart sistemi ile tespit edilmeli ve 
kartını okutmayan şoförlerin aracının çalışmaması uygulaması 
yaygınlaştırılmalıdır.

	Karar alıcılar netleştirilerek, alanında uzman kişilerin karar 
alma mekanizmasına katılması planlanmalı, alınan kararların 
uygulanmasında kayırmacılık ve keyfilik engellenerek denetim 
altına alınmalıdır.

	UKOME ile ilgili kararların alınmasında belli bir iş akış süre-
cinin oluşturulmalı, bu süreç belediyeler açısından standart ol-
malı, belediye veya güç otoritelerinin baskıları doğrultusunda 
esnetilmemelidir.

	Toplu Taşıma Genel Müdürlüğü kurularak diğer bakanlıklarda-
ki ilgili yetkilerin tamamı bu müdürlüğe devredilmelidir.
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	Toplu Taşıma Kanunu çıkarılarak, yetki kargaşasının önüne ge-
çilmelidir.

	Türkiye’nin gelecek 30-50 yıldaki planlaması yapılmalı, nite-
likli personel yetiştirmek için üniversitelerde açılacak bölümler 
YÖK ile yapılacak bir planlama ile bölgedeki bazı üniversiteler 
üzerinden yapılarak gereksiz mezun üretilmemelidir.

	Uygulamada pek çok alanda hizmet veren insanların, lisansüstü 
eğitime devam ederek kendilerini geliştirmeleri gerektiği bakış 
açısı kazandırılarak, işin yalnızca sahada öğrenilmesinden eği-
timle öğrenilerek sahada pratikleşmeye geçilmelidir.

	Kamu kurumunda çalışanlara tezli/tezsiz yüksek lisans progra-
mı imkânı sağlanmalıdır.

	Ulaşım hizmetlerinde yeni çalışmaya başlayan gençlere yol gös-
terici kılavuzlar hazırlanmalıdır.

	İşe yeni başlayan mühendislere ilk 3-4 yıl doğrudan kontrolör-
lük verilmemelidir.

	Kurum içi eğitim üniversitelerle birlikte yürütülmeli. Üniversi-
te düzeyinde, personeller için özlük hakları gibi konularda eği-
timler düzenlenmeli, ya da kamu çalışanları ilgi alanlarına göre 
üniversitelerde ilgili derslere katılabilmelidir.

	Teknik konularda uzman olmayan meslek grubundakilerin bu 
açıklarını kapatmaları için üniversitelerin ilgili programlarına 
katılmaları sağlanmalıdır.

	Anketlerle ve elektronik referandumlarla halkın yönetime katı-
lımı desteklenmelidir.

	Akıllı durak, kontrol merkezi sistemleri şehrin bütününe yayıl-
malıdır.

	Engellilere yönelik sistemler geliştirilmelidir.

	İyi uygulama örneklerinin belediyeler arasında paylaşılacağı 
platform kurulmalıdır.

	Şehirlerde trafiğin az olduğu yerlerde döner kavşak uygulaması-
na geçilmelidir.
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	Şehir merkezinin trafiğinin azaltılması için merkeze araç girme-
sini engelleyecek dünyadaki uygulamalar denenmelidir.

	Merkezdeki banka, valilik, emniyet gibi birimlerin şehir dışına 
taşınması özendirilmelidir.

	Dünyadaki iyi uygulamaların örnek alınabilmesi için çalışmalar 
başlatılmalıdır.

4.2.3.	Ulaşım	Hizmetlerindeki	Yetki	Kargaşası	Sorununa	
Yönelik	Çözüm	Önerileri

	Aniden çıkan yönetmelikler yerine önceden araştırması ve ana-
lizi yapılarak, tüm birimlerin dâhil olduğu yönetmelikler hazır-
lanmalıdır.

	UKOME’de alınacak kararlara zemin oluşturacak bilimsel çalış-
malar yapılmalıdır.

	UKOME ile ilgili yasal boşlukların tespit edilerek giderilmeli-
dir.

	UKOME’nin aldığı kararı bir başka kurumun yok saymaması 
için aykırılık teşkil eden kanunlar düzeltilmelidir.

	Çeşitli kurumların aynı konudaki yetkilerinin kanunla 
UKOME’ye devredileceği düzenleme yapılmalıdır.

	Yönetmelikten kaynaklı kurumlar arası kargaşalar çözülmeli, 
mevcut mevzuatı toparlayıcı çatı mevzuat oluşturulmalıdır.

	Merkezi hükümetle (Ulaştırma Bakanlığı) BŞB arasında tama-
men ihtisaslaşmış bir kurum oluşturulmalıdır.

	1986 tarihli 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı güncelliğini 
yitirmiş konular açısından gözden geçirilmelidir.

	Şehir planları devlet tarafından hazırlanarak ulaşım planları ona 
göre yapılmalı ve kargaşanın önüne geçilmelidir.

	Merkezi sistemden planlama yapılmalı ve daha sonra yerel yö-
netimler bu sistemi devam ettirerek denetimini yapmalıdır.

	Valinin görevleri gözden geçirilmeli ve yatırım işlerinde BŞB 
tek söz sahibi olmalıdır.
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4.3.	Anket	Sonuçlarının	Değerlendirilmesi

6360 sayılı Kanun’un 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle uygulanma-
ya başlanmasının ardından büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki 
sınırına çekilmiş, 14 il belediyesi büyükşehir belediyesine dönüştürül-
müştür. Bu süreçte dönüşüme uğrayan belediyenin kanuna yönelik araç 
gereç temini, uzman personel istihdamı, durum tespiti gibi bir hazırlık 
yapılıp yapılmadığının ölçümünde katılımcıların %67,64’ü evet derken, 
%31,90’ı hayır şeklinde cevaplamıştır. Yüzde yetmişe yakın bir oran bü-
yükşehir belediyesindeki dönüşüme hazırlık yaparak geçiş sağlamıştır. 
Diğer taraftan ankete katılan uygulayıcıların; kanunun uygulanma süre-
cinde büyükşehir belediyesinde hukuki düzenlemeler yaptıklarını söy-
leyenlerin oranı %47,99 iken yapmayanların oranı %36,62 olarak ölçül-
müştür.

Devir tasfiye işlemlerinde olağan takibi gerçekleştirenlerin oranı 
%42,34 iken yeni bir birim oluşturanların oranı %23,64 olarak belir-
lenmiş, büyükşehir belediyelerinde standartlaşma olduğuna katılanların 
oranı %36,47 olarak belirlenmişken katılmayanların oranı da %31,18 ile 
yakın bir değer olarak tespit edilmiştir. 6360 sayılı Kanun’un uygulan-
maya başlanmasının ardından büyükşehir belediyesindeki yerel hizmet 
sunumlarında yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu söyleyenlerin oranı 
%40,97’lerde iken kesinlikle olumsuz olduğunu savunanların oranı ise 
%0,81 olarak ölçülmüştür.

Hizmet sunulan alanın genişlemesiyle bağlantılı olarak vatandaş-
ların hizmet talebinde nicelik ve nitelik olarak bir değişim olup olmadı-
ğını değerlendirenlerden %51,53’ü genel olarak bir değişimin görüldü-
ğünü, %21,16’sı hizmetlerin oldukça değiştiğini savunurken, %17,22’si 
taleplerin aynı nitelikte kaldığını ifade etmiştir. Kanun sonrası Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğüne iletilen aksaklık ve sorunların %40,31’i bü-
yükşehir belediyesi tarafından takip edildiğini, yaklaşık olarak %10’u 
ise takip edilmediğini ifade etmiştir.

Vatandaşlara, çalışanlara memnuniyet ya da beklenti anketi uy-
gulayanlardan genel nitelikli bir çalışma yapanların oranı %29,56, kap-
samlı bir çalışma yapanların oranı ise %14,60 olarak ölçülmüştür. Kır-
sal bölgelerin mülki sınırlarla birlikte mevzuatta değişime gitmesiyle bu 
alanların modernleştiğini düşünenlerin oranı %32,71, bu görüşe katılma-
yanların oranı %39,36 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanunun uygulanma 
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sürecinde %45,87 oranıyla en çok büyükşehir belediyesi ile ilçe bele-
diyeleri arasında, daha sonra ise halk ile belediye ilişkilerinde muhatap 
sorunu yaşandığı ölçülmüştür.

Ulaşım hizmetlerinde toplu taşıma daire başkanlıkları ve ilgili 
müdürlüklere uygulanan ankete katılanların %96,78’si lisans ve üstü, 
%3,22’si önlisans eğitim düzeyinde olarak belirlenmiştir. Eğitim düze-
yi bu şekilde belirlenen ulaşım hizmetleri anket sonucuna göre; ankete 
katılanların, 2014 Mart yerel seçimleri sonrasında yeni kurulan büyük-
şehirlerde ulaşım ve koordinasyon merkezini 3-6 ay arasında kuranların 
oranı %36,36, 1-2 ay arasında kuranların oranı %27,27, son olarak ilk 
bir ayda kuranların oranı ise %18’dir.

Kırsal ve kentsel alan arasındaki mesafenin fazla olduğu büyük-
şehir belediyelerinde ulaşım ve koordinasyon merkezlerinin güzergâh 
ve ücret tarifesi belirleyip belirlemediğinin ölçümünde ankete katılan-
ların tamamı evet cevabını vermiştir. 6360 sayılı kanunla birlikte ölçe-
ğin genişlemesiyle toplu taşıma hizmet kalitesinin ankete katılanların 
%27,27’si talebi karşılayan çeşitlilikte karşılayan ulaşım olduğu, %18’i 
konforlu ulaşım ve yine %18’inin maliyet unsuru olduğu ölçülmüştür. 
Ayrıca anket sonuçlarına göre; 6360 sayılı Kanun’un uygulanma süre-
cinde toplu taşıma hizmetlerine yönelik sorun tespiti yapılmış, UKOME 
kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesinde rehber niteliğinde yönetmelik 
veya yönerge çıkarılmış (%65), 6360 sayılı Kanun sonrasında il mülki 
sınır olunmasıyla toplu ulaşım konusunda diğer kamu veya özel sektör 
kurum ve kuruluşları arasında yetki kargaşası yaşanmış (%69,56), Yerel 
Yönetimler Mevzuatı toplu ulaşım düzenlemelerinde yeterli görülmemiş-
tir (%86,95).

6360 sayılı Kanun’un uygulanma sürecinde, büyükşehir belediye-
lerinde kırsal alan yönetim alanlarında yolcu duraklarının tespiti için 
genel bir strateji oluşturularak, durak yerleri belirlenmiş (%50), durak 
yerlerinin nasıl belirleneceğine yönelik bir strateji belirlenmiş (%18,18), 
kırsal alan yönetsel alanı genişleyen büyükşehir belediyeleri bu alanlar-
da yol yapım çalışmalarına öncelik vermiş (%52,17), merkeze uzak eski 
köy/yeni mahallelerden gelen ulaşıma yönelik sorun ve talepler büyük-
şehir belediyesi tarafından ortalama 1 gün-1 hafta arasında çözümlenmiş 
(%54, 54), 1-2 hafta arasında çözümlenmiş (%18,18), 6360 sayılı Kanun 
sonrasında il içi ulaşım kısmen kolaylaşırken ulaşım hizmetlerinin kali-
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tesinde kısmi artışlar olmuştur (%47,82). 6360 sayılı Kanun sonrasında 
iller arası ulaşım hizmetlerinin kalitesinde önemli bir değişiklik olma-
dığını savunan %73,91’lik oranın yanında, iller arası ulaşımın kısmen 
kolaylaştığını savunanların oranı ise %21,73 olmuştur.

Büyükşehir belediyesi olduktan sonra, belediye il sınırlarına ge-
nişleme süreci sonunda taksi ve servis araçlarıyla ilgili koordinasyo-
nun artarak bu hizmetlerin sunumundaki etkinliğin arttığını savunan-
lar %47,82, kesinlikle savunanlar %17,39, savunmayanlar ise %21,73 
olarak tespit edilmiştir. Kanunun toplu taşıma hizmetlerindeki denetim 
faaliyetlerini artırdığını savunanlar %47,82 iken, bu görüşe katılmayan-
ların oranı %13,04 olarak ölçülmüştür. Ayrıca sınırdaş büyükşehirlerin 
kesinlikle birbirleriyle bütünleşik çalışmaları gerektiğini düşünenlerin 
oranı % 60,86 iken katılmayanların oranı %8,69 olarak tespit edilmiştir.

Ankete katılanların %52,17’si kesinlikle, %43,47’si ise sadece ka-
tılarak şıklarını işaretleyerek yükseköğretimde toplu taşıma ve ulaşımla 
ilgili bölüm açılmasını savunmuşlardır. Büyükşehir belediyesi bünye-
sinde kurulan mevcut UKOME’nin genel olarak işlevini yerine getirdiği 
düşünülürken (%68,18), UKOME’nin en temel sorunu kararların yaptı-
rım gücünün düşük olması (%31,81) olarak tespit edilmiştir. Son olarak; 
ankete katılanların %36,36’sı UKOME’nin belediye yönetim yapısının 
dışında tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşması gerektiği-
ne katılmazken, %13,63’ü kurumsallaşması gerektiğine katılmıştır.

4.4.	Mini	Anket	Sonucunun	Değerlendirilmesi

Çalıştay oturumunun başlangıcında ulaşım hizmetlerinden on da-
ire başkanı ve ilgili şube müdürlerine uygulanan 12 maddelik ulaşım 
politikalarıyla ilgili amaç ve hedeflerin olduğu küçük bir anket uygulan-
mıştır. Mini ankette, katılımcıların ulaşım politikalarıyla ilgili amaç ve 
hedeflerine ne derecede önem verdikleri ölçülmek istenmiştir. 12 farklı 
bakış açısının yansıtıldığı ankette, 12 cümlenin 1’den 12’ye kadar sıra-
sıyla en önemli ve en az önemli olacak şekilde 1 ile 12 puan arasında bir 
değer verilmesi istenmiştir. Mini ankette yer alan değerlendirme cüm-
leleri sırasıyla; “insan ve eşyaların hızlı ve ekonomik olarak taşınması, 
ulaşımdan kaynaklı yararlı ve zararlı etkilerin dengeli dağılımı ile artan 
gelir ve hareketlilikle orantılı ücretlendirme, gürültü-hava-su kirliliğinin 
azaltılması, yerel düzeyde istihdam ve gelir vergisi ile belediye harçla-
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rı gibi kalemlerde sağlanacak artış, ulaşım güvenliği ve halk sağlığının 
geliştirilmesi, petrol ve arazi gibi kıt kaynakların daha az ve etkin kul-
lanımı, ulaşım hizmetlerinin etkin bir şekilde işletilmesi ve sağlanması, 
tarım alanlarıyla parkların ve doğal yaşam alanlarının korunması, temel 
ulaşım ihtiyaçlarının ortalama gelirli bireylerin karşılayabileceği bir sevi-
yede olması, hayvanların ve diğer canlıların yaşam alanlarına zarar ver-
memek, toplum bireyleri arasındaki etkileşimi ve kaliteyi artırmak, sanat 
eserlerinin ve toplumsal aktivitelerin muhafaza edilmesini sağlamak” tır.

Üç faktör açısından değerlendirilen mini ankette Ekonomik faktör-
ler olarak; etkin hareketlilik, yerel ekonomik kalkınma, işletme etkinliği, 
Sosyal faktörler olarak; sosyal adalet, insan sağlığı ve güvenliği, ödenebi-
lir ücret düzeyi, toplumsal bağlılık, kültürel koruma kriterleri ve Çevresel 
faktörler olarak; kirliliğin azaltılması, kaynakların, açık alanların ve bio 
çeşitliliğin korunması kriterleri dikkate alınmıştır ve aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır.

Sürdürülebilir bir ulaşım politikası için ekonomik, sosyal ve çev-
resel faktörlerin birlikte ele alınması gerekmektedir. Anket verileri katı-
lımcıların büyük çoğunlukla ekonomik faktörleri önemli gördüğü, ikinci 
düzeyde sosyal faktörleri, en az önemli olarak da çevresel faktörleri dik-
kate aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların küçük bir bölümü her üç fak-
törün de dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 
Dolayısıyla hazırlanan yasal düzenlemelerde ve planlanan hizmetlerde 
halkın ekonomik faktörlere en çok derecede önem verdiği göz önünde 
bulundurularak düzenlemeler yapılmalıdır.

5.	 GENEL	DEĞERLENDİRME

20. yüzyıldan itibaren sermayenin, malların ve bilginin serbest do-
laşım hızının artması ile yerel yönetimlerde de başlayan değişim süreci, 
mevcut hizmet sunumlarının yetersiz kalmasına neden olmaya başlamış-
tır. Kente gelenlerin dağınık yerleşimleri neticesinde hizmetlerde yeter-
sizliklerin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte zaman içerisinde merkezi 
hükümet, büyük kentsel alanlarda bütüncül planlar yapmak için birta-
kım düzenlemelere adım atmıştır. Bu düzenlemelerin de zaman içerisin-
de yetersiz kalarak kargaşaya sebebiyet oluşturmasıyla birlikte ulaşım 
hizmetlerinde bütüncül ve etkili karar alınarak uygulamaya geçilmesinde 
çeşitli problemler oluşmuştur. Sürdürülebilir kent içi ulaşım politikala-
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rına yönelik yatırımlar konusunda ülkemizdeki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin yetkilerini belirleyecek 
düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bir ülkedeki ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmenin sağlanma-
sında önemli bir hizmet sektörü olan ulaşım, bölgedeki iç ve dış ticaretin 
gelişmesinde, mal ve hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde dağıtılmasında 
önemli bir aktördür. Ulaşım hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde 
planlanarak uygulanması sonucunda üretici ile tüketici arasındaki za-
mansal ve mekânsal boşluklar ortadan kalkmakta, insanların ve malların 
istenildiği zamanda istenildiği yerde bulunması ciddi bir zaman tasarrufu 
sağlarken köy ile kent üretim-dağıtım-tüketim ekseninde birbirine bağ-
lanmaktadır. Yerel düzeyde kırsal kesimde yaşayan insanlara daha fazla 
seyahat imkânı doğarken, kırdaki insanlar kentlerde daha hızlı ve kolay 
pazar imkânı elde edebilmektedir.

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanun ile Türkiye nüfusu-
nun yaklaşık %77’si ve yüzölçümünün %51’i yönetilmeye başlanmıştır. 
Kanun, 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle yürürlüğe girmiş ve getirdiği 
yeniliklerin bir yansıması olarak birtakım sorunları da beraberinde ge-
tirmiştir. 6360 sayılı Kanun’un Ulaşım Hizmetlerindeki yansımalarının 
uygulama sonrasının değerlendirildiği bu çalışmada belediye yöneticile-
rinin kanuna yönelik algıları ve uygulama süreçleri, kamu yönetimi ile 
yerel yönetimler alanında uzman akademisyen görüşleri alınarak araştırı-
lan sorunlar ve çözüm önerileri ile çalışmanın analiz sonuçlarında tespit 
edilen değerler, kanun uygulayıcılarıyla bilimsel bakışın bir araya getiril-
mesiyle etkin, verimli ve öngörülebilir planlar oluşturmayı hedeflemekte-
dir. Yapılan çalışma gösteriyor ki; sürdürülebilir bir ulaşım politikası için 
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin birlikte ele alınması gerekmek-
tedir. Anket verileri, katılımcıların büyük çoğunlukla ekonomik faktörleri 
önemli gördüğü, ikinci düzeyde sosyal faktörleri, en az önemli olarak da 
çevresel faktörleri dikkate aldığını tespit ederken, katılımcıların küçük 
bir bölümü her üç faktörün de dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini 
savunmuştur. Dolayısıyla hazırlanan yasal düzenlemelerde ve planlanan 
hizmetlerde halkın ekonomik faktörlere en çok derecede önem verdiği göz 
önünde bulundurularak düzenlemeler yapılmalıdır.

Özetlersek çalıştay oturumundan elde edilen çözüm önerileri şu 
şekildedir: Mali olarak yük haline gelen küçük ilçe belediyelerinin kal-
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dırılmalı, Maliye Bakanlığı tarafından verilen bütçenin dağıtımı sadece 
nüfusa göre değil, yol ağının büyüklüğü ve niteliği, bölgenin yüzölçümü, 
iklim koşulları, coğrafi koşulları, gelişmişlik seviyesi ve yolun kilomet-
resini de göz önünde bulundurarak yapılmalı, büyükşehirlerde altyapı 
yol standardı oluşturularak ödenekler bu doğrultuda hazırlanmalı, yeni 
kurulan büyükşehir belediyeleri ile mevcut büyükşehirlere tanınan ge-
lir hakları aynı olmamalı, yatırım maliyetlerinde kolaylaştırıcı paketler 
hazırlanmalı, toplu taşımacılıkta ortak ücret toplama sistemi kurulmalı, 
fiziksel engellilerin yanı sıra farklı türden engelli ya da kanser gibi hasta-
ların da ücretsiz/indirimli taşımaya dahil edilmeli, 65 yaş üstü için yapı-
lan ücretsiz binişlerde bütün iller için yeknesak bir sistem kurulmalı, yö-
netmelikten kaynaklı kurumlar arası kargaşaların çözülmesi için mevcut 
mevzuatı toparlayıcı çatı mevzuat oluşturulmalı, UKOME’nin kurumsal-
laştırılmalı, şoförlere belirli aralıklarla hizmet içi eğitim verilmeli, ala-
nında uzman kişilerin karar alma mekanizmasına katılması planlanmalı, 
Toplu Taşıma Genel Müdürlüğü kurularak Toplu Taşıma Kanunu çıkarıl-
malı, Türkiye’nin gelecek 50 yıldaki planlamasına ulaşım hizmetlerinde 
nitelikli personel yetiştirmek için YÖK ile anlaşmalı olarak üniversite-
lerde toplu taşıma ile ilgili bölüm açılmalı ve uygulamada pek çok alan-
da hizmet veren insanların, lisansüstü eğitime devam ederek kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğine yönelik bakış açısı kazandırılmalı, işin yalnız-
ca sahada öğrenilmesinden eğitimle öğrenilerek sahada pratikleşmeye 
geçilmesi gerektiğinin bilinci oluşturulmalı, ulaşım hizmetlerinde yeni 
çalışmaya başlayan gençlere yol gösterici kılavuzlar hazırlanmalı, yapıl-
ması planlanan projelere anketlerle ve elektronik referandumlarla halkın 
katılımı desteklenmeli, iyi uygulama örneklerinin belediyeler arasında 
paylaşılacağı platform kurulmalı, şehir merkezinin trafiğinin azaltılması 
için merkeze araç girmesini engelleyecek uygulamalar ülke çapında yay-
gınlaştırılmalı, merkezdeki banka, valilik, emniyet gibi birimlerin şehir 
dışına taşınmasının özendirilmelidir.
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EKLER

EK	1:	Mini	Anket

Sizin açınızdan aşağıda sunulan “ulaşım	politikalarıyla	ilgili	amaç	ve	
hedefler” ne derece önemlidir? Lütfen 1’den 12’ye kadar sıralayınız.

1: En Önemli

2: ………….

….………….

….………….

….………….

11: ...……….

12: En Az Önemli

Sıra Ulaşım	Politikalarıyla	İlgili	Amaç	ve	Hedefler

İnsan ve eşyaların hızlı ve ekonomik olarak taşınması

Ulaşımdan kaynaklı yararlı ve zararlı etkilerin dengeli dağılımı ile artan gelir 
ve hareketlilikle orantılı ücretlendirme

Gürültü-hava-su kirliliğinin azaltılması

Yerel düzeyde istihdam ve gelir vergisi ile belediye harçları gibi kalemlerde 
sağlanacak artış

Ulaşım güvenliği ve halk sağlığının geliştirilmesi

Petrol ve arazi gibi kıt kaynakların daha az ve etkin kullanımı

Ulaşım hizmetlerinin etkin bir şekilde işletilmesi ve sağlanması

Tarım alanlarıyla parkların ve doğal yaşam alanlarının korunması

Temel ulaşım ihtiyaçlarının ortalama gelirli bireylerin karşılayabileceği bir 
seviyede olması

Hayvanların ve diğer canlıların yaşam alanlarına zarar vermemek

Toplum bireyleri arasındaki etkileşimi ve kaliteyi artırmak

Sanat eserlerinin ve toplumsal aktivitelerin muhafaza edilmesini sağlamak
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EK	2:	Genel	Anket

1-	6360	SAYILI	KANUN	GENEL	DEĞERLENDİRME	
ANKET	SONUÇLARI

Eğitim	Durumunuz %

İlkokul 0,79

Ortaokul 0,58

Ortaöğretim 3,03

Önlisans 16,17

Lisans 74,58

1- 6360 sayılı Kanun 2012’de yasalaştıktan sonra uygulama süreci 2014 Nisan ayın-
da başladı. Bu ara süreçte bazı büyükşehir belediyelerinin mevcut sınırları il sı-
nırlarına çekildi ve bazı illerde yeni büyükşehir belediyeleri kuruldu. Bu süreçte, 
görev yaptığınız belediye yasaya yönelik bir ön hazırlık (araç-gereç temini, uzman 
personel istihdamı, mevcut durum tespiti vb.) yaptı mı?

%

Evet 67,64

Hayır 31,90

2- 6360 Sayılı Kanun’un uygulama sürecinde, belediyenizde sürecin aşamalarını be-
lirginleştiren hukuki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb.) yapıldı mı?

%

Evet 47,99

Hayır 36,62

3- 6360 sayılı Kanun ile devir tasfiye işlemleri gerçekleştirilen birimlere ait evrakla-
rın durumu belediyenizde nasıl takip edildi?(birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)

%

Birim Oluşturuldu 23,64

Bir yetkili tayin edildi 20,43

Olağan takip gerçekleştirildi 42,34

Takip edilmedi 2,22

Takip öngörülmedi 3,69
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4- Kendi ilinizdeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri uygulamalarını dikkate aldığınız-
da, “İl ölçeğinde yetkileri genişletilen büyükşehir belediyelerinin sunduğu hiz-
metlerde standartlaşma oldu ve sunulan hizmetler yerel nitelikli olma özelliğini 
(subsidiarite) kaybetti” söylemine katılır mısınız?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 12,25

Evet, katılıyorum 36,47

Kararsızım 17,55

Hayır, katılmıyorum 31,18

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,54

5- 6360 Sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, ilinizdeki yerel hizmet sunum-
larında yaşanan gelişmeler ne yöndedir?

%

Kesinlikle olumlu 40,14

Kısmen olumlu 40,97

Mevcut durum konusunda kararsızım 8,35

Olumsuz 9,72

Kesinlikle olumsuz 0,81

6- 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrası büyükşehir belediyelerinde hizmet 
sunulan alan genişledi. Bu süreçte sizin ilinizde vatandaşların hizmet taleplerinde 
nicelik ve nitelik olarak bir değişim görüldü mü?

%

Evet, talep edilen hizmetler oldukça değişti 21,16

Evet, talep edilen hizmetler genel olarak değişti 51,53

Niteliksel değişim konusunda kararsızım 7,53

Hayır, talep edilen hizmetler aynı nitelikte 17,22

Diğer 1,88

7- 6360 Sayılı Kanun’un uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar/bilinmezlikler/hu-
kuki sorunlar hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne 
iletilen taleplere (sıkça sorulan sorular) ilişkin sayısal veriler belediyenizce takip 
edildi mi?

%

Evet, kesinlikle takip edildi 17,07

Evet, takip edilmeye çalışıldı 40,31

Takiplerin niteliği konusunda kararsızım 24,79

Hayır, takip edilmedi 8,24

Hayır, takip öngörülmedi 1,90
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8- İlinizde, 6360 Sayılı Kanun’un uygulama sürecinde yerel hizmetlere yönelik vatan-
daşlara, paydaşlara ve/ veya kurum çalışanlarına yönelik beklenti-netice (memnu-
niyet) anketi uygulandı mı?

%

Evet, kapsamlı bir çalışma yapıldı 14,60

Evet, genel nitelikli bir çalışma yapıldı 29,56

Yapılan çalışmaların yeterliliği konusunda kararsızım 24,50

Hayır, herhangi bir çalışma henüz yapılmadı 26,13

 Hayır, herhangi bir çalışma yapılması öngörülmedi 5,22

9- “Daha önce kır sayılan bir yerleşim yerinin büyükşehir belediyesi ile birlikte kentin 
bir parçası haline gelmesi, bu alanlarda modernleşmeyi getirdi” söylemine katılı-
yor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 10,47

Evet, katılıyorum 32,71

Kararsızım 13,27

Hayır, katılmıyorum 39,36

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 4,19

10- 6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde, muhatap sorunu oldu mu? Olduysa en 
çok hangisinde böyle bir sorun yaşanıyor?

%

Hayır, Yaşanmadı 14,81

Genel olarak Halk-Belediye ilişkilerinde 25,31

İlçe Belediyesi-BŞB ilişkilerinde 45,87

Muhtar-ilçe belediyesi ilişkilerinde 3,61

Muhtar-BŞB ilişkilerinde 3,31

Halk-Muhtar ilişkilerinde 1,09

Belediye-mülki idare ilişkilerinde 6,01

11- 6360 sayılı Kanun’un uygulama sürecindeki gözlemlerinizi dikkate alarak, “Bu 
yolla Türk idari yapısı başkanlık sistemine hazırlanıyor” söylemine katılıyor mu-
sunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 11,36

Evet, katılıyorum 36,01

Kararsızım 28,36

Hayır, katılmıyorum 19,48

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,65
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EK	3:	Ulaşım	Hizmetleri	Anketi

2-	ULAŞIM	HİZMETLERİ	BAKIMINDAN	ANKET												
SONUÇLARI

Eğitim	Durumunuz %

İlkokul 0,00

Ortaokul 0,00

Ortaöğretim 0,00

Ön Lisans 3,22

Lisans ve üstü 96,78

1- Belediyenizde ulaşım ve koordinasyon merkezleri ne kadar sürede oluşturuldu? %

0-1 Ay 18

1-2 Ay 27,27273

2-3 Ay 9,090909

3-6 Ay 36,36364

6 Ay ve üstü 9,090909

2- Kırsal-Kentsel alan arasındaki mesafenin fazla olduğu büyükşehir belediyele-
rinde ulaşım ve koordinasyon merkezlerinin hizmet politikası, güzergâh, ücret 
tarifesi belirleme süreçleri işletildi mi?

%

Evet 100

3- 6360 sayılı Kanun ile genişleyen ölçekte toplu taşıma hizmet kalitesi neye göre 
belirlendi?

%

Maliyet 18,18182

Konforlu Ulaşım 18,18182

Talebi karşılayabilen çeşitlilikte ulaşım 27,27273

Diğer 36,36364

4- 6360 Sayılı Kanun’un uygulama sürecinde, toplu ulaşım sistemlerine yönelik 
olarak sorun tespit edildi mi?

%

Evet 100
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5- 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, büyükşehir belediyenizin, kırsal alan 
yönetim alanlarında yolcu duraklarının tespiti için benimsediği bir strateji oldu 
mu?

%

Evet, gelecek odaklı bir plan dâhilinde durak yerleri belirlendi. 18,18182

Evet, genel bir strateji oluşturuldu ve durak yerleri belirlendi. 50

Durak yerlerinin nasıl belirleneceğine yönelik bir strateji izlenmedi 18,18182

Bir strateji henüz oluşturulmadı. 0

Diğer 13,63636

6- Belediyeniz, 6360 sayılı Kanun kapsamında UKOME uygulama süreçlerini işle-
tirken rehber niteliğinde bir yönetmelik veya yönerge çıkardı mı?

%

Evet 65,21739

Hayır 34,78261

7- “Kırsal alan yönetsel alanı genişleyen büyükşehir belediyeleri bu alanlarda yol 
yapım çalışmalarına öncelik vermiştir” söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 43,47826

Evet, katılıyorum 52,17391

Kararsızım 4,347826

Hayır, katılmıyorum 0

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 0

8- Merkeze uzak eski köy/yeni mahallelerden gelen ulaşıma yönelik sorun ve ta-
lepler belediyeniz tarafından ortalama ne kadar sürede çözümlenebilmektedir?

%

1 gün 0

1 gün-1 hafta arası 54,54546

1-2 hafta 18,18182

1 ay 13,63636

1 ay üstü 13,63636
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9- 6360 sayılı Kanun sonrasında il mülki sınır olunmasıyla toplu ulaşım konusun-
da diğer kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları arasında yetki çakışması 
veya karmaşası olduğunu düşünüyor musunuz? 

%

Evet 69,56522

Hayır 30,43478

10- 6360 sayılı Kanun sonrasında il içi ulaşım hizmetlerinin kalitesi konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

%

Hayır, Yaşanmadı 8,695652

İl içi ulaşım çok kolaylaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesi çok arttı 8,695652

İl içi ulaşım kısmen kolaylaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde kısmi artışlar 
oldu

47,82609

Önemli bir değişiklik olmadı 30,43478

İl içi ulaşım kısmen zorlaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde kısmi düşmeler 
yaşandı

4,347826

İl içi ulaşım çok zorlaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde önemli düşmeler 
yaşandı

0

11- 6360 sayılı Kanun sonrasında iller arası ulaşım hizmetlerinin kalitesi konu-
sunda ne düşünüyorsunuz? 

%

İller arası ulaşım çok kolaylaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesi çok arttı 
4,347826

İller arası ulaşım kısmen kolaylaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde kısmi 
artışlar oldu

21,73913

Önemli bir değişiklik olmadı 73,91304

İller arası ulaşım kısmen zorlaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde kısmi 
düşmeler yaşandı

0

İller arası ulaşım çok zorlaştı ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinde önemli düşmeler 
yaşandı

0

12- Yerel Yönetimler mevzuatının toplu ulaşım düzenlemelerinde yeterli olduğu-
nu düşünüyor musunuz?

%

Evet 13,04348

Hayır 86,95652
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13- “Büyükşehir belediyesi olduktan sonra/ belediye il sınırlarına genişleme süreci 
sonunda taksi ve servis araçlarıyla ilgili koordinasyon artmış ve bu hizmetlerin 
sunumundaki etkinlik artmıştır” söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 17,3913

Evet, katılıyorum 47,82609

Kararsızım 13,04348

Hayır, katılmıyorum 21,73913

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 0

14- “6360 sayılı Kanun toplu taşıma hizmetlerindeki denetim faaliyetlerini artırdı” 
söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 34,78261

Evet, katılıyorum 47,82609

Kararsızım 4,347826

Hayır, katılmıyorum 13,04348

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 0

15- “Sınırdaş büyükşehir belediyeleri ulaşım hizmetlerinde birbiriyle bütünleşik ça-
lışmalıdırlar.” söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 60,86956

Evet, katılıyorum 26,08696

Kararsızım 4,347826

Hayır, katılmıyorum 8,695652

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 0

16- “Yükseköğretimde toplu taşıma ve ulaşımla ilgili bölüm açılması hizmet kalite-
sini artıracaktır” söylemine katılıyor musunuz?

%

Kesinlikle Katılıyorum  52,17391

Katılıyorum  43,47826

Kararsızım  0

Katılmıyorum  4,347826

Kesinlikle Katılmıyorum 0
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17- Mevzuat ve uygulama geleneğinden kaynaklı sorunlar düşünüldüğünde bü-
yükşehir belediyesi bünyesinde kurulan mevcut UKOME’nin işlevini yerine 
getirdiği söylenebilir mi?

%

Evet, UKOME oldukça etkili hizmet sunumlarını yerine getiriyor 9,090909

Evet, UKOME genel olarak hizmet sunumlarını yerine getiriyor.  68,18182

UKOME’nin işlevselliği konusunda kararsızım.  4,545455

Hayır, UKOME henüz yeterince işlevsel değil. 18,18182

Hayır, UKOME oldukça işlevsiz.  0

18- UKOME’nin sizce en temel sorunu nedir? %

Koordinasyon problemi 9,090909

Kurumların katkı vermemesi 9,090909

Kararların yaptırım gücünün düşük olması 31,81818

Mevzuatın yetersiz oluşu 27,27273

 Diğer 22,72727

19- “Tüm büyükşehir belediyelerinde UKOME belediye yönetim yapısının dışında 
tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşmalıdır” söylemine katılıyor 
musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 9,090909

Evet, katılıyorum 13,63636

Kararsızım 9,090909

Hayır, katılmıyorum 36,36364

Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 31,81818
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Yüksel DEMİRKAYA1 - Dilek TOPCU2

1.	GİRİŞ

Küreselleşme ile ulusal ve uluslararası ölçekte baş gösteren sosyal 
ve ekonomik değişim ihtiyacı kamu yönetiminde de köklü bir yönetsel 
değişim hareketini başlatmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışının etkisiy-
le; etkin ve kaliteli hizmet sunumunu esas alan, kaynakların ekonomik ve 
verimli kullanılmasıyla hizmet arzını artıran ve çağdaş hizmet uygulama-
larını hedefleyen bir yaklaşımla özellikle yerel yönetimlere yönelik yasal 
düzenlemeler yapılmıştır (Şentürk, 2010).

Ulusal ölçekte, Türkiye’de yerel yönetimler alanında reform niteli-
ği taşıyan temel yasal düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanu-
nu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu olarak sayılabilir. Son olarak 2012 yılında çıkarılan, 2014 
yılında uygulamaya konulan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Beledi-
yesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun3 gibi temel yasal 
düzenlemelerle ciddi yenilikler yapılmıştır.

1 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, ydemirkaya@marmara.edu.tr
2 Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, dilektopcu@ayvansaray.edu.tr
3 2013 tarihli, 6747 sayılı Kanun ile Ordu ili Büyükşehir Belediyesi olmuş; 6360 sayılı 

Kanun’da yer alan 13 il ifadesi 14; 26 İlçe ifadesi 27 olarak değişmiştir. Bk.: 6747 sayılı 
Kanun:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-2.htm

3.

BÖLÜM 
KENT	YÖNETİMİNDE	ALTYAPI	
KOORDİNASYON	MERKEZLERİ
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Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya 
çıkaran nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Saygılıoğlu ve 
Arı, 2003: 93-97’den aktaran Saran, 2005: 38-39). 

 Değişen ekonomik koşullar nedeniyle kamu yönetiminin mevcut 
haliyle halkın beklentilerini karşılayamaması,

 Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde değişim ve esnekliği 
engelleyen katı hükümlerin ve bürokratik uygulamaların varlığı,

 Toplumsal ve siyasal kültür yapısının, yönetime katılma isteği 
ve vatandaşlık bilincinin gelişmesine elverişli olmayışı,

 Bürokrasi kültürü ve yönetim anlayışının değişime karşı göster-
diği direnç,

 Kamu yönetiminin dengesiz büyümesi sonucunda hizmet sunma 
stratejisi ve kamusal politika ihtiyaçlarını yeterince karşılaya-
maması,

 Teknolojik yeniliklerin ülkelerin yönetsel yapılarında değişik-
likleri gerektirmesi,

 Özelleştirme uygulamalarının etkinliğinin ön plana çıkması,

 Güven açığını gidermeye yönelik politikaların oluşturulma ge-
rekliliği.

Türkiye’de hızlı kentleşme sonucunda kentsel alanların genişle-
mesi, plansız büyümeye sebep olmuş, uygun ölçek arayışları gündeme 
getirmiştir. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan problemleri çözmek, kü-
reselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen dönüşü-
mü takip etmek amacıyla yapılan en son düzenleme 6360 sayılı On Üç 
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Ka-
nun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’dur (Topcu, 2015: 81). 6360 sayılı Kanun gerekçesinde; etkin, 
etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildi-
ğince yerele ağırlık veren yönetim anlayışının pek çok gelişmiş ülkenin 
kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değer olduğuna değinilmiş; 
yerel yönetim birimlerinin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin hizmet 
üretme kapasitesine sahip hale getirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiş-
tir (6360 sayılı Kanun gerekçesi, 2012: 3). Bu kapsamda büyükşehir be-
lediye sisteminin oluşturulmasında birkaç husus ön plana çıkarılmıştır. 
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Bu hususlardan biri, büyük yerleşim alanlarında sunulan hizmetlerin ko-
ordinasyonudur.

Türkiye’de idari birimlerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasında etkin-
lik, etkililik, verimlilik, mali kaynak yetersizliği gibi çeşitli gerekçeler 
sıralanmakta ve bu gerekçeler ölçek ekonomisi ile temellendirilmektedir 
(Akıllı ve Özarslan, 2015). Ölçek ekonomisinin sağlayacağı faydaları te-
mel gerekçeleri içinde sıralayan 6360 sayılı Kanunda; belirli bir alanda 
sunulan hizmetlerden sorumlu birden fazla birimin varlığı halinde su-
nulan hizmetlerde etkinliğin sağlanamayacağı, bu sebeple; büyük yerle-
şim alanlarında koordinasyonu sağlayacak birimlere olan ihtiyaca vurgu 
yapılmaktadır. Özellikle öz gelir yaratma kapasitesi düşük olan küçük 
ölçekli belediyelerin, genel bütçeden aldıkları payın önemli bir kısmını 
personel giderleri ve diğer giderlere aktardığına dikkat çekilerek geniş 
ölçekte sağlanacak koordinasyonla yerel yönetimlerin mali kapasiteleri-
ne olumsuz etki eden durumların ortada kaldırılacağı öngörülmüştür (İzci 
ve Turan, 2013: 136; Koyuncu ve Köroğlu, 2012: 3).

Büyükşehir belediyelerinin yönetsel ölçeğinin il sınırına kadar 
genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve belde belediyelerinin tüzel 
kişiliğinin kaldırılması, yeni hizmet kuruluşlarının hayata geçirilmesi, 
ölçek ekonomisi arayışları, belediyelerin kırsal alana hizmet sunma yü-
kümlülüğünün başlaması ve beraberinde ortaya çıkabilecek etkinsizlik 
beklentisi, turizm öncelikli büyükşehir alanlarında merkeze uzak ilçele-
re hizmet götürmede yaşanabilecek aksaklıklar, büyükşehir alanlarında 
eski köy/yeni mahallelerde yaşanabilecek imar ve planlama sorunları, 
büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında yaşanabilecek ve-
sayet, merkezileşmenin yerelde vücut bulacağına yönelik endişeler vb. 
6360 sayılı Kanun çerçevesinde ifade edilmiştir (Topcu, 2015: 115-125).

Metropoliten kentsel alanların yönetim süreçlerini, Türkiye yüzöl-
çümünün %51’lik bir kısmını ve ülke nüfusunun yaklaşık %80’nini etki-
leyen bir düzenleme getirmesi sebebiyle; 6360 sayılı Kanun’un uygulama 
süreçlerinin tespitine ihtiyaç duyulmaktadır (Apan, 2016: 12). Büyük-
şehir ölçeğinde sunulan hizmetlerin kentsel ve kırsal alanları içermesi 
etkinlik ve verimlilik beklentilerini arttırmaktadır. Diğer yandan il özel 
idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmakta; merkezin yetki genişliği esasına 
göre yetkilendirdiği valilik makamı Yatırım izleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı (YİKOB) ile güçlendirilmektedir. Valinin başkanlığında varlık 
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gösterecek bu yapıların ildeki yatırımların etkin yürütülmesi ve yaşana-
bilecek aksaklıkların giderilmesini sağlamak adına kurulduğuna vurgu 
yapılmaktadır (Güler, 2012). 

6360 sayılı Kanun kapsamında bütünleşik kentsel alana sahip olan 
büyükşehirlerde, kırsal ve kentsel alanın bütünleşmiş yapısı, farklı nite-
likte hizmet üretmek durumunda kalan yönetsel birimlerin kaynaklarını 
etkin ve verimli kullanmasını gerektirmektedir. 6360 sayılı Kanun ile 
gelirlerde ve mevcut kaynaklarda meydana gelen artışın, bu nitelikte bir 
hizmet çeşitliliği için yeterli olup olmadığı; bu süreçte talep edilen hiz-
metlerin koordinasyon süreci ortaya konulabilecek bir uygulama süreçle-
ri tespitini gerektirmektedir. Aşağıda paylaşılan ve çalışmaya bir çerçeve 
oluşturması hedeflenen sorular4 ekseninde 6360 Sayılı Kanun Ölçeğinde 
Kentsel Altyapı ve Altyapı Koordinasyon Merkezleri’nin durumu değer-
lendirilecektir.

 Kırsal ve kentsel alanı yöneten büyükşehir yönetim ölçeğinde 
AYKOME, teknik altyapı yönetimi bağlamında nasıl değerlen-
dirilebilir? 

 Mevzuat ve uygulama geleneğinden kaynaklı sorunlar düşü-
nüldüğünde büyükşehir belediye sınırlarında kurulan AYKO-
ME’lerin işlevini yerine getirdiği söylenebilir mi?

 AYKOME, kırsal alan ölçeği geniş alanlara etkin ve verimli alt-
yapı hizmeti sunmak için yeterli bir birim midir? 

 AYKOME doğal afet riski yüksek alanlara altyapı hizmeti sun-
mak ve bu alanlara sunulan hizmetlerin koordinasyonu için ye-
terli bir birim midir? 

 Tüm büyükşehir belediyelerinde AYKOME belediye yönetim 
yapısının dışında tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurum-
sallaşmalı mıdır?

 AYKOME’lerin mevzuatta belirtilen görevleri 6360 sayılı Ka-
nun uygulama sürecinde yeniden yapılandırılmış mıdır? Hangi 
konularda yeniden yapılandırma ihtiyacı devam etmektedir?

4 Çalışma içinde paylaşılan sorular, YERELSEN› in, «6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel 
Yönetim Reformları» konulu projesi kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamasını esas 
almaktadır. Detaylar İçin Bkz: anketler.yerelsen.org.tr
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 AYKOME’lerin görevlerini gereği gibi yerine getirememesine 
sebep olan temel etkenler nelerdir? 

 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde AYKOME tarafından 
alınan karalara uyulması konusunda yaşanan sorunlar nelerdir?

 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye niteliğine sahip olan 
belediyelerde AYKOME’lerin daha fonksiyonel bir yapı haline 
gelmesi için yetkileri artırılmalı veya bu birimlere tüzel kişilik 
verilmeli midir?

2.	ALTYAPI	KOORDİNASYON	MERKEZİ	
(AYKOME)	YASAL	DAYANAĞI

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 8. Maddesinde 
AYKOME’nin tanımı ve kuruluş esasları aşağıdaki şekilde belirtilmek-
tedir5. 

 Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde 
yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da gö-
revlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin 
katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir 
ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konu-
ların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak 
katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kurulu-
şun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

 Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altya-
pı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun 
olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program 
hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî 
bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorunda-

5 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
 Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040723.htm#1
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dırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuru-
luşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa 
alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve 
diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan 
ödenekler, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturula-
cak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. 

 Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş 
bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi du-
rumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş 
bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu ku-
rum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan 
miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak 
ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya il-
gili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden 
ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırla-
rında yeni bir yatırım yapamaz.

 Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili be-
lediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları altyapı koordinasyon 
merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını ken-
di bütçelerinden yaparlar.

 Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve top-
lu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

 Altyapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu 
kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri 
Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabı-
nın kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısım-
ları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı’nın görüşünü alır (5216 sayılı Kanun Md. 8).

 İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediye-
leri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği6 10.7.2004 tarihli 

6 İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
Yönetmeliği, Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060615-3.htm
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5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 8. Maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır. Merkezin kuruluş, görev ve yetkileri 
ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım 
hesabının oluşumunu ve gelirini düzenleyen bu yönetmelik ile 
AYKOME’nin görev alanına giren alanlar aşağıdaki gibi tanım-
lanmıştır (Md.4): 

 Altyapı: içme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, 
telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikas-
yon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal 
ısınma ve enerji beslenme projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve 
metro projeleri, termal enerji ve ısı besleme projeleri ve benzer-
leri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları,

 Deniz Ulaşım Sistemleri: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile top-
lu taşıma hizmeti veren körfez ve sahil vapurları ile “hovercraft” 
(hava yastıklı tekne), deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve 
benzeri sistemleri,

 Raylı Sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, 
hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel, yer altı treni, 
monoray, füniküler ve havaray gibi toplu taşıma ve ulaşım sis-
temleri,

 Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin se-
yahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım 
araçları ile bu maksatla kullanılan kara, deniz ulaşım sistemleri, 

 Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirdiği ve üstünün usu-
lüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü 
hendek ve çukur kazısını,

 Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele olan açıklık, 
tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri.

 AYKOME: Altyapı Koordinasyon Merkezi

 UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi

Büyükşehir ölçeğinde koordinasyon merkezlerinin mevzuat altya-
pısını oluşturan Yönetmelik, “Bağlılık” ve “Bağlayıcılık” esası hakkın-
da düzenleme içermektedir. Buna göre; AYKOME büyükşehir belediye 
başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Büyükşehir 
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belediye başkanı, AYKOME’ye ilişkin görevlerini bizzat veya görevlen-
direceği kişiler eliyle yürütür (Md.5). Altyapı koordinasyon merkezleri 
tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; büyük-
şehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir 
sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer gerçek ve 
tüzel kişileri bağlar (Md.6). 

Bu kapsamda AYKOME, büyükşehir belediye başkanı ve görevlen-
direceği kişinin başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden oluşur (Md.7/1); 

 Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ile başkanın be-
lediye ve işletmelerine bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü 
seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,

 Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

 Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

 Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Mü-
dürlüğü temsilcisi,

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü 
temsilcisinin,

 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin,

 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisinin, 

 Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisinin,

 Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara 
büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları ve görevlen-
direcekleri bir üyenin, belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek 
derecede yatırım yapan ve belediye tarafından belirlenen kuru-
luş temsilcilerinin katılımıyla oluşur. 

AYKOME toplantılarında ayrıca, gündemdeki konularla ilgili 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üstü kuru-
luşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın, 
görüşleri alınmak üzere davet edilir (Md. 7/2). Büyükşehir belediyesinin 
diğer birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversite-
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ler, ilgili vakıflar ve dernek temsilcileri görev alanına giren konularda, 
oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir 
(Md.7/3).

AYKOME’nin görev ve yetkileri büyükşehir dâhilindeki altyapı 
hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla aşağıdaki 
gibi düzenlemiştir (Md.8); 

 Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tara-
fından büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için 
kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak 
programları birleştirerek kesin program haline getirir. 

 Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleş-
tirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile 
koordinasyon sağlar. 

 Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından 
aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

 Ortak programlara alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için “Alt Yapı Yatırım Hesabı” adı 
altında hesap oluşturur. 

 Ortak programlara alınan yan yatırımların her Bakanlık ile Bü-
yükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalar-
la yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve 
bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. 

 İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapıl-
mış tesislerin yani imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları 
bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar. 

 Kazı yapılacak tarihleri tespit eder. Kazıyı yapmanın yasak ol-
duğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanı-
na veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir. 

 Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve 
kazı ruhsatı verir v buna ilişkin bedeli belirler. 

 AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacak-
ları malzemelerle ilgili standartları belirler. 
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 Gerekli görülen konularda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKO-
ME) ile işbirliği yapar.

 AYKOME’nin sekretarya hizmetleri, büyükşehir belediye baş-
kanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak alt yapı koordinas-
yon birimi tarafından yürütülür (Md. 11).

 Altyapı koordinasyon biriminin görevleri aşağıdaki gibi belir-
lenmiştir (Md.12). 

 Başkanlığın talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar, görüş-
me tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili ma-
kamlara gönderir. 

 AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında 
iletişimi sağlar. 

 Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında ile-
tişim sağlar. 

 Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak 
programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve 
AYKOME’nin onayına sunar. 

 Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt-
yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’nin 
onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa 
alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun 
olarak ruhsat verilmesini teklif eder. 

 Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının 
tespiti durumunda kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin ya-
pılmasını sağlar. 

 Ortak programlara alınan altyapı yatırımları için tranşe, galeri 
ve tünel projesini ve ihale dosyasını hazırlar, altyapı yatırımları 
ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekretarya görevini 
yürütür. 

 Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan 
altyapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uy-
gun yapılıp yapılmadığını izler.
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 Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorun-
lu hallerde kazı izni verir. 

3.	SONUÇ:	AYKOME	İLE	UYGULAMADA	KARŞILA-
ŞILAN	SORUNLAR	VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ7

Türkiye nüfusunun yaklaşık %80’inin yaşadığı kentsel alanların 
kırsal alanları da kapsayacak ölçekte hızlı büyümesiyle şekillenen, yo-
ğun ve düzensiz yapılaşma alt ve üst yapı sistemlerine olan ihtiyacı gün-
deme getirmektedir. 2012 tarihli, 6360 sayılı Kanunla, ülke topraklarının 
%51’lik kısmına hizmet sunan büyükşehir belediyeleri, kentsel büyüme 
ve gelişimin biçimlenmesi ve yönlendirilmesinde önemli bir aktör olarak 
ön plana çıkmaktadır. 

Kentsel büyümenin sağlanmasında, kentsel planlama ve kentsel 
altyapı ilişkisiyle sürdürülebilir bir kentleşme görüntüsü oluşturmak, be-
lirlenen ölçekte sunulacak olan hizmetlerin koordinasyonu ile ilişkilidir. 
Altyapı hizmetlerinin, standart hizmet sunumlarını aksatmayacak ölçü-
de etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi planlama ve koordinasyon 
ilişkisini işaret etmektedir. 

“6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları” konu-
lu proje kapsamında; büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum sü-
recinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun geleceğe yönelik iyileştirilmesine dönük çözüm önerilerinin 
sunulması için yapılan çalıştaylardan biri, Altyapı Koordinasyon Birim-
leri özelinde gerçekleştirilmiştir. Ordu İlinde8 gerçekleştirilen toplam 6 
çalıştay9 oturumundan biri olan AYKOME oturumu, 11 Büyükşehir ve 2 

7 Bu başlık altında yapılan derlemede, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN)’nın “6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları” konulu projesi 
kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamaları ve Kasım 2016 içinde Ordu ilinde gerçek-
leştirilen çalıştaydan elde edilen çıktılardan faydalanılmıştır.

8 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilmiştir. 

9 İtfaiye ve Afet Yönetimi, Çevre ve Atık Yönetimi, İmar ve Planlama Hizmetleri Yönetimi, 
Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetleri, Kırsal ve Kentsel Ulaşım, Toplu Taşıma ve UKOME, 
AYKOME



Kent Yönetiminde Altyapı Koordinasyon Merkezleri88

ilçe belediyesi olmak üzere toplam 13 belediyeden10 toplam 24 davetli-
nin11 katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

AYKOME Çalıştay oturumunda öncelikli olarak, projenin genel 
amacı ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. AYKO-
ME’lerin 6360 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler ile karşılaştığı so-
runların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik uygulayıcıların çözüm 
önerilerini sunmaları hedeflenmiştir. Proje kapsamında hazırlanan ve 
büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerine elektronik olarak iletilen 
anketlerin12 katılımcılar tarafından doldurulmasına öncelik verilmiştir. 
Ayrıca uygulamadan gelen katılımcıların AYKOME oturumunda sorun 
alanlarını belirleme ve analiz etmesini sağlamaya öncelik verilmiştir. Ka-
tılımcılarla gerçekleştirilen anket uygulaması ve panel tartışmaları ile 
ortaya çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

Çalıştay kapsamında, farklı ilçe ve büyükşehir belediyelerinin alt-
yapı ve koordinasyondan sorumlu uygulayıcılar AYKOME’lerin	mev-
zuat	temelli	sorunlarının	önceliğine vurgu yapmaktadır. Bu kapsam-
da, kent yönetiminde altyapı koordinasyon merkezlerinin temel sorunları 
ve sunulan çözüm önerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediye-
leri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, 6360 sayılı Kanun 
ölçeğinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar bağlamında uy-
gulayıcılara işlevsel bir hareket alanını sağlayamadığına vurgu 
yapılmaktadır. Bu sebeple Yönetmelikte değişiklik yapılması, 
AYKOME’nin yetki ve sorumluluklarının büyükşehir yönetsel 
ölçeğinde yer alan kırsal ve kentsel alanların niteliği çerçeve-
sinde yeniden tanımlanması gerekliliğine dikkat çekilmektedir. 

 Tarifelerde üst sınırın belirlemesi konusunda aynı niteliklerle 
tanımlanan belediyeler arasında uygulama sürecinde farklıla-
rın söz konusu olduğuna dikkat çekilmektedir. Yönetmelikte 

10 Samsun, Bursa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Balıkesir, Ordu, Hatay, Erzurum, Sa-
karya, Altınordu, Canik.

11 AYKOME Şube Müdürü, 2 Fen İşleri Daire Başkanı, 3 Fen İşleri Müdürü, 4 Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 1 Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu ve Arıtma 
dairesi Başkanı, 3 Büyükşehir belediyesi hukuk müşaviri, 1 Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Bölge Koordinatörü, 1 Plan Proje Daire Başkanı, 2 akademisyen.

12 Ek 1’de Anket Sorularına yer verilmektedir.
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yer alan, elektrik dağıtım şirketlerine uygulanan “Zemin tahrip 
bedeli fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarifesini geçemez” 
şeklindeki kanun maddesinin kaldırılması, uygulamada meyda-
na gelen bu farklılıkların giderilmesi için merkezi yönetim ve 
yerel yönetimler birlikte hareket etmesi yönünde ortak kanaat 
oluşmuştur. 

 Merkezi yönetim ve yerel yönetim birimlerinin hizmet sunduğu 
alanlarda koordinasyonsuzluk sebebiyle ortaya çıkabilecek za-
man ve kaynak verimsizliğini önlemek için, merkezi yönetim ta-
rafından hazırlanacak ve AYKOME’yi ilgilendirecek olan kanun 
ve yönetmeliklerde yerel yönetimlerle birlikte hareket edilmesi-
ne, bu bağlamda yönetişim esaslı uygulamalara öncelik verilme-
sine vurgu yapılmıştır. 

 AYKOME’de işletilen süreçlere uyulması ve birimleri arasın-
da eşgüdüm içinde hareket edilmesini sağlamak üzere Enerji 
Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) da kurul kararı alması 
yönünde talepler sunulmuştur. 

 İl mülki sınırında kentsel alan yönetimini ve bu alanda altyapı 
koordinasyonunun etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağla-
mak üzere; AYKOME ile ilgili yasal boşlukların tespit edilmesi 
ve giderilmesi gerekliliği işaret edilmiştir. 

 Yönetmelikte belirtilen, kaynak aktarımı için belirlenen tarih-
lerde altyapı koordinasyonlarında yaşanan aksamaların bütün-
cül planlama süreçlerinde sorunlara neden olduğu paylaşılmış-
tır. Kaynak aktarımında yaşanan gecikmenin yapılan işlerin 
yavaşlamasına ve etkinsizliğine neden olduğu, bu ve benzeri 
aksamaların hizmet sunumlarından yararlanacak olan yerel hal-
kı etkilememesine yönelik önleyici düzenlemelerin yapılması 
gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

 AYKOME’nin mevzuat temelinde ceza kesebilme yetkisinin 
mevcudiyetine vurgu yapılarak, ceza tahsilatına yönelik herhan-
gi bir tanımlamanın bu kapsamda yer almadığına sorun alanla-
rı içinde dikkat çekilmektedir. Ceza kesebilme yetkisi sunulan 
AYKOME’ye ceza tahsilatına ilişkin herhangi bir yetki tanım-
laması yapılmamıştır. Tespit edilen uygunsuzluğa ilişkin ceza 
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tanımlamasına Büyükşehir Belediye Kanununda yer verilmesi 
çözüm önerisi olarak sunulmaktadır. 

 6360 sayılı Kanun ölçeğinde büyükşehir belediyelerinin altya-
pı ve koordinasyon konusunda etkin, verimli ve sürdürülebilir 
çıktılara ulaşabilmesi için kanunun uygulama sürecinde çıka-
rılacak yönetmeliklerle desteklenmesi, paydaşların görev ve so-
rumluluklarının tanımlanması gerektiği düşünülmektedir. 

 Kaçak ve standart dışı uygulamalardan dolayı, AYKOME tara-
fından uygulanan cezai müeyyidelere yönelik açık ve yasal dü-
zenlemelere öncelik verilmesi gerekliliğine dikkat çekilmekte-
dir. 

 Çalıştay kapsamında, farklı ilçe ve büyükşehir belediyelerinin 
altyapı ve koordinasyondan sorumlu uygulayıcılarının sorun 
alanlarından bir diğeri AYKOME’lerin	planlama	ve	kaynak	
kullanımına yöneliktir. Bu kapsamda, kent yönetiminde altyapı 
koordinasyon merkezlerinin temel sorunları ve sunulan çözüm 
önerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri yatırım bütçesinde yer 
almayan harcamalar için bütçelerine ek bir kaynak ayırmalıdır 
(Örneğin %15). Bu ek kaynağın, AYKOME’nin genel bütçesin-
deki ortak harcamalar için kullanılması yönünde düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

 Ortak altyapı yatırım alanlarında birlikte hareket etme problemi 
ile karşılaşıldığına dikkat çekilmektedir. Ortak yatırım bütçesi 
oluşturulamadığı için etkin hizmet sunumu gerçekleştirmenin 
mevcut durumda oldukça zor olduğu tespit edilmiştir. Bu kap-
samda ortak yatırımlar için bütçe kaynaklarının tanımlanması 
gerekliliği vurgulanmıştır. 

 6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyelerinin hizmet sundu-
ğu ölçeği genişletmiş, büyükşehir belediyeleri kentsel ve kırsal 
alanda hizmet sunmakla sorumlu olmuştur. Genişleyen ölçekte, 
niteliği farklılaşan ve artan hizmet taleplerini karşılamak üzere 
AYKOME çalışmalarının kısa ve orta vadeli olarak planlanması 
gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 
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 Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm 
proje uygulamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu uy-
gulamalar arasında bütünsel hareket etme süreci işletilmediği 
görülmektedir. Farklı uygulamaların ortaya çıkaracağı koordi-
nasyonsuzluk ve kaynak verimsizliğinin giderilmesi için su ve 
kanalizasyon idaresi ile ortak bir süreç işletilmesini sağlayacak 
adımların atılması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu kap-
samda, altyapı koordinasyon kurullarının kentsel dönüşüm pro-
jelerinin bir paydaşı haline getirilmesi yönünde öneri paylaşıl-
maktadır. 

 İmar plan tadilatları ve kentsel dönüşüm planlama aşamasından 
önce AYKOME süreçleri işletilmemektedir. Bu durumun kay-
nak israfına ve hizmetlerin etkinsizliğine neden olduğuna dikkat 
çekilmektedir. Bu etkinsizliğin giderilmesine yönelik düzenle-
me yapılmasına öncelik verilmesine dikkat çekilmiştir.

 Su basman aşamasına gelen bir binada abonelik işlemlerinin 
yapılması gerekmektedir. Müracaat yapıldıktan sonra dönüşüm 
süreçleri işletilmelidir. İnşaat ruhsatlarında ve imar yönetmelik-
lerinde bu kapsamda düzenlemelerin yapılmasına vurgu yapıl-
mıştır.

 Altyapı ve koordinasyon sisteminde, yeniyi yaparken eskiyi de 
koruma ve yenileme süreci oldukça önemlidir. Altyapı tesisleri-
nin eski olması halinde; yeni ihtiyaçlara ve yenilenen üst yapıya 
göre su kanalizasyon alanlarının işletilmesi uygulama süreçle-
rinde aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu süreçte de bir koordi-
nasyonsuzluk sorunu bulunmaktadır. Bu koordinasyonsuzluğun 
giderilmesi için koordinasyon birimlerinin kaynak ve personel 
kapasitesi arttırılmalıdır. 

 Doğalgaz dağıtım şirketleri yatırım yükümlülüğünü mevzuatta 
paylaşıldığı şekilde yerine getirmelidir. Bu şirketler değişik ne-
denlerle lisans sınırındaki yatırım yükümlülüğünü yerine geti-
remiyorsa; yıllara sâri olarak EPDK, AYKOME’nin de görüşünü 
alarak yatırım programını revize ettirmeli ve AYKOME’ye sunu-
munu sağlamalıdır. 
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 AYKOME’lerin sunduğu hizmetlerin maliyetlerinin karşılanma-
sında işbirliği yolunun benimsenmesi gerektiğine vurgu yapıl-
maktadır. 

 Karayolları ile yapılan protokollerde deplase çalışmalarındaki 
giderler EPDK tarafından kabul edilmektedir. Ancak belediye 
tarafından yapılan deplase çalışmalarındaki bedel karayolla-
rı tarafından EPDK’ya masraf olarak gösterilememektedir. Bu 
yönde belediye tarafından karşılanan bedelin EPDK’ya masraf 
olarak yansıtılabilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 Çalıştay kapsamında, farklı ilçe ve büyükşehir belediyelerinin 
altyapı ve koordinasyondan sorumlu uygulayıcılarının sorun 
alanlarından bir diğeri AYKOME’lerin	 yönetsel	 koordi-
nasyonuna yöneliktir. Bu kapsamda, kent yönetiminde altyapı 
koordinasyon merkezlerinin temel sorunları ve sunulan çözüm 
önerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 6360 sayılı Kanun, olumlu ve olumsuz pek çok söylemi berabe-
rinde getirmiştir. Bu kapsamda, kuvvetlenen söylemlerden biri 
merkezi yönetim anlayışının tam olarak değişmediğine yönelik-
tir. Hizmet sunumlarında yaşanan merkeziyetçi anlayış sorun-
lara neden olmaktadır. İl sınırında büyükşehir belediyelerinin 
yerel kalkınma için ortaya çıkardığı verimli sonuçların sürdü-
rülebilir olabilmesi yerel yönetimlerin yetki ve kaynak bakı-
mından güçlendirilmesine öncelik verilmelidir. Bu kapsamda, 
AYKOME biriminin aldığı kararlarda etkin ve yetkin olabilmesi 
için daire başkanlığı olarak yapılandırılması öneri olarak sunul-
maktadır. 

 İl ölçeğinde hizmetlerin koordinasyonunda 6360 sayılı Kanun 
gerekçesinde belirtilen verimli çıktılara ulaşılabilmesi için 
AYKOME’nin kurumlaştırılması ve yetkilerinin artırılması ge-
rektiği düşünülmektedir. 

 Yönetmelikler hazırlanırken genele yönelik düzenlemelerin 
yapıldığına bir sorun alanı olarak dikkat çekilmektedir. Fark-
lı ekonomik gelişmişlik içinde bulunan alanların yönetiminden 
sorumlu olan yerel yönetimlerin AYKOME konusunda talepleri 
ve hizmet nitelikleri birbirinden farklıdır. Sorunun çözümü için 
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yerel yönetimlere yetki devrinin alanı genişletilmeli, yönetme-
liğin büyükşehir ölçeğinde fonksiyonel bir şekle sahip olması 
sağlanmalıdır. 

 AYKOME’nin güçlü bir hizmet birimi olarak büyükşehir beledi-
yesi bünyesinde kalması, ancak yönetmelik desteklenerek yet-
kilendirilmesi gerektiği konusunda bütüncül bir yaklaşım söz 
konusudur. Bu bağlamda; sorumlulukların ilçe belediyeleri ile 
paylaşılması, kent ve kırsal alan sorumluluğunun bir bütün ola-
rak yapılandırılmasına olan ihtiyaca dikkat çekilmiştir. 

 Dere ıslahları ile ilgili olarak, havza bazındaki ıslahlar ve yıllık 
ortalama debisi 500 lt /sn üzerinde olan dere ıslahları DSİ tara-
fından, diğerlerinin (yan ve kuru dereler) büyükşehir belediyesi 
yetki ve sorumluluk alanına girmesini sağlamaya yönelik uygu-
lama süreçleri oluşturulması gerektiği paylaşılmıştır. 

 Yağmur suyu ile ilgili görev ve sorumluluk alanının belirleme-
sinde belediyeler arasında farklı uygulamalar bulunmaktadır. 
Bütün sularla (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suları) ilgili gö-
rev ve sorumluluklar, bütçesi karşılanmak şartıyla su kanalizas-
yon idarelerinde olmalıdır. Bu kapsamda, 2560 sayılı Kanun’da 
düzenleme yapılmalıdır. 

 Büyükşehir belediyelerinin paydaşı olan altyapı kuruluşlarının 
(su ve kanalizasyon, doğalgaz, Elektrik, telekomünikasyon vb.) 
karayolları izinlerinde önemli sorunlar bulunmaktadır. Altyapı 
kuruluşlarının karayolları dikine (kros) geçişlerinde Karayolla-
rından izin süreleri uzun olmaktadır. Asgari 3 ay veya azami 6 
ay gibi sürelerden dolayı ihale süresi etkilenmektedir. Karayol-
larına paralel olarak yapılan çalışmalara Karayolları tarafından 
izin verilmemektedir. Altyapı kuruluşları hizmet verebilmek 
için alternatif güzergâh arayışına gitmekte ve hizmetler aksa-
maktadır. Çözüm önerisi olarak, büyükşehir mücavir alanları 
içerisindeki karayollarına ait yollar, büyükşehirlere önceden 
yapılmış protokollerdeki haklar da korunarak devredilmelidir. 
İzinler AYKOME tarafından verilerek hizmetin önü açılmalıdır. 
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 Protokolle büyükşehir belediyelerine devredilen karayollarına 
ait yollardaki kazı izinleri AYKOME tarafından verilmelidir. 
Ayrıca geçiş bedelleri makul seviyelere çekilmelidir.

 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), iş sonu projeleri olmadan etkili de-
ğildir. Doğalgaz haricindeki tüm altyapı kuruluşlarında CBS gü-
venilirlik problemi bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili cezai bir 
yaptırım sistemi oluşturulmalıdır. Bu çerçevede, Altyapı bilgi 
sisteminin (ABS) oluşturulması ve bu verilerin güvenli şekilde 
sağlanmasına yönelik önleyici düzenlemelerin yapılmasına vur-
gu yapılmaktadır.

 Trafik bilgi sistemleri, CBS ve ABS ile bütünleştirilerek sisteme 
entegre edilmelidir. Bunun yapılabilmesi içinde ilgili tüm ku-
rumlara belli bir süre (2 yıl gibi) verilmelidir.

 DSİ, il sınırları içinde isale hatlarının aktarımını yapmakla yet-
kili olan birimdir. Bu çalışmalardan kazı ruhsat bedelinin alın-
masına yönelik bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konuda bir 
düzenleme yapılmalıdır. 

 AYKOME’de alınacak kararlara zemin oluşturacak bilimsel ça-
lışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda Belediyeler Birliği bünye-
sinde altyapı ve koordinasyon odaklı eğitim çalışmalarının des-
teklenmesine yönelik farkındalık süreci başlatılmalıdır. 
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EK:	AYKOME	ANKET	SONUÇLARI

1- 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan AYKO-
ME, kırsal ve kentsel alanı yöneten yönetsel ölçeğin gereklerini sağlayacak 
teknik altyapı yönetimi bağlamında nasıl değerlendirilebilir?

a) Oldukça başarılı

b) Kısmen başarılı

c) Kararsızım.

d) Henüz yeterince başarılı değil.

e) Oldukça başarısız

2- Mevzuat ve uygulama geleneğinden kaynaklı sorunlar düşünüldüğünde bü-
yükşehir belediye sınırlarında kurulan AYKOME’lerin işlevini yerine getir-
diği söylenebilir mi?

a) Evet, AYKOME oldukça etkili hizmet sunumlarını yerine getiriyor.

b) Evet, AYKOME genel olarak hizmet sunumlarını yerine getiriyor.

c) AYKOME’nin işlevselliği konusunda kararsızım.

d) Hayır, AYKOME henüz yeterince işlevsel değil.

e) Hayır, AYKOME oldukça işlevsiz.

3- Yeni büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan AYKOME’nin sizce en te-
mel sorunu nedir?

a) Koordinasyon problemi

b) Kurumların katkı vermemesi

c) Kararların yaptırım gücünün düşük olması

d) Mevzuatın yetersiz oluşu

e) Diğer (Lütfen belirtiniz)

4- Sizce AYKOME kırsal alanda sorumluluğu olan ve doğal afet riski fazla olan 
büyükşehir belediyeleri için yeterli bir birim mi?

a) Evet

b) Hayır
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5- Büyükşehir belediyenizi örnek olarak düşündüğünüzde AYKOME’nin ku-
rumsallaşması için hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
Başlıklar halinde sıralayınız.

( )

( )

( )

( )

( )

6- ”Tüm büyükşehir belediyelerinde AYKOME belediye yönetim yapısının dışın-
da tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşmalıdır” söylemine katı-
lıyor musunuz?

a) Evet, kesinlikle katılıyorum.

b) Evet, katılıyorum.

c) Kararsızım.

d) Hayır, katılmıyorum.

e) Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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4.

BÖLÜM 

6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	
BÜYÜKŞEHİRLERDE	ÇEVRE	
YÖNETİMİ:	FIRSATLAR	VE	

ÇÖZÜLMESİ	GEREKEN	SORUNLAR	

Yılmaz BİNGÖL1 - Korkmaz YILDIRIM2

1.	 GİRİŞ

Çevre sorunları ve yönetimi günümüz toplumlarını meşgul eden en 
temel konular arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamı ve doğada ya-
şayan diğer tüm canlıları olumsuz etkileyen çevre sorunları için çözüm 
arayışları her geçen gün artış göstermektedir. Nitekim literatürde çeşitli-
liği ve etki boyutları her geçen gün artış gösteren çevre sorunları ile mü-
cadelede gerekli olan etkin ve bütünleyici yönetimin nasıl gerçekleştiril-
mesi hususunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, çevre yönetimi ve 
ilgili politikaların hayata geçirilmesi, birçok çalışma alanını ve çok fazla 
paydaşın sürece müdahil olmasını gerektirdiğinden zorlaşmaktadır. Son 
dönemlerde yaşanan toplumsal ve iktisadi gelişmeler, çevre sorunları ile 
mücadelede uluslararası ve ulusal alanda belirlenen karar ve tedbirlerin 
yanı sıra, yerel düzeyde ilgili paydaşların planlamadan denetime kadar 
bütün aşamalarda sürece müdahil olmalarını zorunlu kılmıştır. Özellikle 
çevre kirliliğini önlemek amacıyla yerel yönetim birimlerinin gerçekleş-
tirmiş oldukları faaliyetlerin etkinliği ve sürekliliği büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yasal ve yönetsel 
ilişkinin yeniden tartışılmaya başladığı Türkiye’de çevre yönetimi ile il-
gili belediyelerin görev ve sorumlulukları son dönemde yapılan “reform” 
niteliğindeki değişiklikler ile yeninden tanımlanmıştır. Söz konusu deği-
şiklikler, çevre sorunları ile mücadele kapsamında özellikle büyükşehir 
belediyelerinin etkinliği ve yerel düzeyde yaşanan yönetsel sorunların 

1 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
2 Arş. Gör. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Geçmiş 
dönemlerde, çevre yönetimi bağlamında yerel yönetimler, merkezi idare 
kurumları ve taşra teşkilatları karşısında ikincil konuma sahip iken, ya-
pılan yasal düzenlemeler ile yerel yönetimlerin sürece daha fazla müda-
hil olmaları sağlanmıştır (Kaypak ve Kara, 2016: 270). 

Bu çalışmada, son dönemlerde uluslararası ve ulusal alanda gerek-
li görülen siyasi ve iktisadi tedbir ve öneriler doğrultusunda gerçekleşen, 
Türkiye’de şehir yönetimindeki yasal ve kurumsal değişiklikler sonucun-
da çevre ve atık yönetimi ve politikaları hususunda karşılaşılan temel 
açmazların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı yasanın (R.G., 6.12.2012, Sayı: 
28489) getirmiş olduğu hukuki ve yönetsel değişikliklerin yerel çevre ve 
atık yönetimi ile ilişkili olarak neden olduğu önemli değişikliklerin neler 
olduğu, sunulan çevre hizmetlerinin söz konusu değişiklikten ne düzeyde 
etkilendiği, yerel hizmetlerin karşılanmasında yerel siyasetin etkisinin 
ne olduğu gibi hususlar bu çalışmanın temel sorunlarını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde çevresel sorunlar ve yönetimine ilişkin 
kavramsal ve teorik yaklaşımlar değerlendirilmektedir. İkinci bölümde 
Türkiye’de çevre hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin, özellik-
le büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkili 
olarak 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un getirmiş olduğu değişiklikler de-
ğerlendirilmektedir. Çalışmanın son bölümünde, YERELSEN tarafından 
gerçekleştirilen “6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reform-
ları Uygulama Sonuçlarını Araştırma Projesi” kapsamında yapılan Ça-
lıştaylar ve çevre alanında uzman kişilerce özellikle çevre hizmetlerinin 
sunumu ve yönetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin yapılan mülakat ve 
anket sonuçlarına dayanan veriler çerçevesinde tespit ve öneriler değer-
lendirilecektir. 

2.	ÇEVRE	VE	ÇEVRE	YÖNETİMİNE	İLİŞKİN	
KAVRAMSAL	VE	KURAMSAL	YAKLAŞIMLAR

“Çevre” günümüzde toplumsal ve bilimsel alanda yapılan tartış-
maların odak noktası haline gelmiş durumdadır. Özellikle “çevre” ala-
nında karşılaşılan kavramsal kargaşanın insan-doğa arasındaki ilişkinin 
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doğru bir şekilde anlamlandırılmasına engel olduğu düşünülmektedir. 
Şüphesiz bu olgu üzerinde etkili olan temel etmen olarak başka diller-
den yapılan aktarımlarda yapılan yanlışlar ve Özsel niteliği gereği birçok 
disiplini içermesi gösterilebilir. Kavram kargaşasının giderilmesi, çevre 
sorunlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve ona yönelik gerçekleşti-
rilecek yasal ve hukuksal düzenlemelerin doğru bir şekilde belirlenmesi 
açısından önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bu amaçla, 
çevre ile ilgili kavramların giderek artan bir şekilde çeşitlilik göstermesi 
ve disiplinler arası çalışmayı gerekli kıldığından her bir disiplinin türet-
tiği yeni kavramlar arasındaki kesişim noktalarının doğru bir şekilde tes-
pit edilmesi belirlenen amaç ve hedeflere daha kısa sürede ulaşılmasını 
mümkün kılacaktır. 

“Çevre” kavramının fiziksel boyutları kapsamasının yanı sıra top-
lumsal özellikleri de içermesi, farklı disiplinler tarafından değişik şekil-
lerde tanımlamaların yapılmasına neden olmuştur. Bu durum, toplum-
ların karşılaşmış oldukları çevre sorunlarını tatmin edici bir düzeyde 
tanımlama yapılmasını zorlaştırmıştır. Nitekim “çevre” kavramsal olarak 
toplum ve doğa ilişkisinin yeniden düzenlenmesini, insanoğlunu da içine 
alacak şekilde canlıların cansız varlıklar ile olan karşılıklı ilişkiler bü-
tünü olarak yeniden tanımlanmıştır (Orhan, 2014: 13). Ruşen Keleş’in 
ifadesiyle çevre kavramı, “insan etkinlikleri ve canlı varlıklar üzerinde 
hemen yâda uzunca bir süre zarfında dolaylı yâda dolaysız etkide bu-
lunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli 
bir zamandaki toplamı”dır (Keleş vd., 2012: 51). Kemal Görmez (2015: 
3) ise, canlı varlıkların etkilidekileri yâda etkilendikleri dış ortam yâda 
mekân o canlının çevresini oluşturduğuna işaret eder. Aralarında öze 
ilişkin ciddi farklılıkları olmasına rağmen, çevre ile sıkça karıştırılan bir 
diğer kavram ise “ekoloji”dir. Dar bir ifadeyle, insanı merkeze alan ve 
onu doğadan uzak dışsal bir varlık olarak nitelendiren çevre ile insan ve 
doğa arasındaki organik ilişkiyi ve bütünlüğü öne çıkaran ekoloji kavramı 
ilk bakışta benzer gözükse de özü itibari ile ciddi bir anlayış farklılığını 
taşımaktadır. Nitekim ekoloji kavramı, insanın doğayı verili kaynak ha-
vuzu olarak görmesinden ziyade ona karşı ahlaki açıdan bir sorumlulu-
ğun oluşmasının gerekliliğini vurgulamaktadır (Önder, 2003: 3-4). 

Günümüz toplumlarının sıklıkla karşılaşmış oldukları çevre sorun-
ları gerek bilimsel çalışmalarda gerekse basın-yayın organlarında sıklık-
la tartışılmasına rağmen “çevre sorunları” olgusunun kavramlaştırılma-
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sında da benzer hataların yapıldığını görmek mümkündür. Nitekim çevre 
sorunları denildiğinde insan ve onun faaliyetlerini dışlayarak, doğanın 
normal döngüsünde yaşanan bir aksamanın yâda sapmanın neden olduğu 
ve kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığı bir durum yanılgısına düşül-
mektedir. Oysaki çevre sorunları çevresel değerlerin insan ve doğa faa-
liyetlerinin bütüncül etkileri sonucunda bozulması olarak tanımlanabilir 
(Kaypak, 2013: 19). Çevre sorunları ayrıca tüm canlıların yaşamsal faa-
liyetlerini uyum içinde sürdürmeleri için gerekli koşulları sağlayan eko-
lojik sistemin bozulması olarak da ifade edilmektedir (Görmez, 2015: 4). 

Özellikle yirminci yüzyılda çevre sorunlarının çeşitliliğinde ve teh-
dit boyutlarında ciddi bir artış olduğu düşünülmektedir (Kaypak ve Kara, 
2016: 273). Şüphesiz çevresel değerlerin bozulmasının en önemli tetikle-
yicisi olarak insan faaliyetleri gösterilmektedir. Özellikle sanayi devrimi 
sonrası yaşanan değişimler ve insanoğlunun doğaya olan baskısının artış 
göstermesi çevresel değerlerin nitelik ve nicelik olarak bozulmasına, yok 
edilmesine, ve canlı varlıkların yok olma tehdidiyle yüzleşmelerine ne-
den olmuştur (Keleş vd., 2012: 160). Yapılan çalışmalarda, çevre sorun-
larına atfedilen anlamların farklılık arz etmesi, temel sebeplerin de farklı 
şekillerde nitelendirilmesine neden olmuştur. Nitekim bazı kesimler söz 
konusu çevre sorunlarının sebeplerinde kültürel ve zihinsel boyuta dik-
kat çekerken kimleri de sadece sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı 
gibi nedensellik olgularına atıf yapmaktadır (Görmez, 2015: 4). 

“Çevre kirliliği” kavramı ile canlıların yaşamlarını devam ettirdiği 
ortam ve çevredeki değerleri olumsuz etkileyen ve doğal döngünün bo-
zulmasına neden olan her türlü etki ifade edilmektedir (Bingöl, 2017). 
Günümüz toplumları için en temel sorun olarak görülen çevre kirliliğine 
neden olan unsurlar ise kendi içerisinde farklılık arz etmektedir. Hava, 
toprak ve su gibi canlı ve cansız varlıklar için önem arz eden temel değer-
lerin kirlenmesi klasik anlamda çevre kirlilikleri arasında değerlendiril-
mektedir. Çevre kirlilik düzeyleri bakımından ülkelerin, bölgelerin hatta 
şehirlerin gelişmişlik düzeylerine, siyasi ve kültürel yapılarına göre fark-
lılaştığı da söylenebilir. Örneğin çevre kirliliği gelişmiş ülkelerde aşırı 
üretim ve tüketim faaliyetlerinden dolayı “bolluk kirliliği” olarak nite-
lendirilirken gelişmekte yâda az gelişmiş ülkelerde nüfus artışı, işsizlik 
ve plansız kentleşme gibi sorunların yaşanmasından dolayı “yoksulluk 
kirliliği” olarak ifade edilmektedir (Akdoğan ve Güleç, 2005: 51). 
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Toplumsal yapı ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkisi olan 
çevre sorunlarının çeşitliliği ve tehdit boyutlarının artış göstermesi; ulus-
lararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte etkili ve kapsamlı bir yönetim 
anlayışını ve kurumsallaşma yapısını beraberinde getirmiştir. İktisadın 
temel ilkesi gereği artan sınırsız insan ihtiyaçlarına karşın doğal kay-
nakların kıt olması etkin ve kapsamlı bir çevre yönetim sürecini zorunlu 
kılmıştır. Nitekim “çevre yönetimi” ile ekolojik denge korunarak, doğal 
kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve insan faaliyetle-
rinin etkisinin azaltılması için belirlenen amaç, hedef ve politikaların 
uygulanması için gerekli süreç yönetimi kastedilmektedir (Kaypak ve 
Kara, 2016: 274). Benzer şekilde Keleş vd. (2012: 491) genel olarak çev-
re yönetimini “tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, 
doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ama-
cıyla gerek kamusal, gerek özel kesimde elverişli bir iletişim, planlama, 
eşgüdüm ve denetim dizgesinin oluşturulması ve bunu çalıştıracak bir 
örgütün kurulması” şeklinde ifade etmektedir. Burada altı çizilmesi gere-
ken husus ise çevresel değerlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için 
her bir yönetim kademesinde yasal ve yönetsel düzenlemelere ve bunları 
uygulamaya geçirecek kurum ve kuruluşlara ihtiyacın olduğu gerçeği-
dir (Baykal ve Baykal, 2008: 13). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
ekonomik kalkınma ve büyümenin çevresel değerlere zarar vermeden, 
doğal kaynakların devamlılığını sağlayacak şekilde yönetilmesi önem arz 
etmektedir.

Özellikle 1980’li yıllardan sonra çevresel farkındalığın küresel 
ölçekte artması sonucunda etkin ve kapsayıcı çevre yönetimi ve uygun 
çevre politikalarının tespiti ve uygulanmasını zorunlu kılmıştır. “Çevre 
politikası”, çevre sorunları ile mücadele için her bir yönetim düzeyinde 
alternatif tercih ve hedeflerin tespit edilmesi, etkili ve kapsayıcı bir yol 
haritasının belirlenmesi olarak tanımlanabilir (Mutlu, 2002: 10). “Çevre 
politikası” aynı zamanda, çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini sağla-
mak için toplumun çevre ile olan ilişkisini belirli amaç ve hedefler doğ-
rultusunda alınan tedbir ve önlemler bütünü olarak da ifade edilmektedir 
(Keleş vd., 2012: 339). Cevat Geray (1998: 59), çevre politikalarını önle-
yici (koruyucu), onarıcı ve geliştirici olmak üzere üç farklı şekilde sınıf-
landırarak etkin ve kapsamlı çevre yönetimi açısından ise özellikle yerel 
yönetimlerin görev ve sorumlulukları altında gerçekleşebilecek önleyici 
ve geliştirici çevre politikaları önem arz ettiğini belirtir.
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Genel olarak, çevre sorunlarını azaltmak için gerekli yasal ve yö-
netsel atılımlar yapılması ve uygulanan politika yaklaşımlarını düzenle-
yici, katılımcı ya da doğrudan mevcut sistem içerisinde piyasanın işleyi-
şine bırakılması olarak sınıflandırılmaktadır (Keleş vd., 2012: 339-387). 
Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değerlerin ülkeden ülkeye göre 
değişiklik göstermesinden dolayı uygulanacak olan çevre yönetim biçimi 
ve politikaları da farklılık arz etmektedir. Çevre koruma amacıyla uy-
gulanan çevre politikaları belirgin ortak özellikleri ise insanın sağlıklı 
bir çevrede yaşaması, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi ve 
sorumluluğun paylaşımı olarak gösterilmektedir (Keleş vd., 2012: 340). 
Çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanması esnasında takip edilen 
temel ilkeler ise, kirleten öder, özen gösterme, önleme ve işbirliği ilkeleri 
olarak ifade edilmektedir (Kaypak, 2013: 24). 

Gökhan Orhan (2014: 16), çevre politikaları ve müdahale seviye-
lerini (1) merkeziyetçi, (2) âdemi merkeziyetçi, (3) müzakereci ve katı-
lımcı ve (4) sürdürülebilir kalkınma ve eşgüdüm olmak üzere dört farklı 
şekilde sınıflandırmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü için ilk olarak 
insanoğlunun yeryüzünde kıt doğal kaynakları ortak mal olarak görme-
si sonucu çevreyi sömüreceği tezinden hareketle, merkeziyetçi politika-
lar ile daha çok ussal ve bilimsel prensipler çerçevesinde bütünleşik ve 
seçkin uzmanlar tarafından çevre yönetiminin gerçekleşmesi gerekliğini 
ifade etmektedir. Siyasi ve idari kurumların daha fazla merkezileşmesi ve 
toplumsal kontrolün artırılması ile çevre kirliliğinin önüne geçilebileceği 
öngörülmektedir. Merkeziyetçi yaklaşımda bireysel çıkarların toplumsal 
çıkarlardan daha önce geldiği ve ortak mal olarak görülen çevrenin aşırı 
tahrip edileceği öngörülmektedir. Âdemi merkeziyetçi yaklaşımda ise, 
dışsal müdahale ve kontrollerin içsel kadar etkili olmayacağı, insanların 
kendi kendilerini kontrol edebilme kapasitesine sahip olduğu, küçük öl-
çekli tarımsal ve sanayi üretimin gerçekleştirilmesi varsayımından hare-
ketle çevre üzerindeki etkinin en aza ineceğini varsayan bir yaklaşımdır. 

3.	 ÇEVRE	SORUNLARININ	TARİHSEL	ARKAPLANI

Çevre sorunlarının tarihsel kökenlerinin irdelenmesi, toplum-doğa 
ilişkisinin doğru bir şekilde sorgulanması açısından önem arz etmekte-
dir. Nitekim, insanoğlunun ilk yıllarından itibaren doğada kısmi bozul-
malara neden olduğu tahmin edilse de, ekolojik denge ve doğal döngü o 
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dönemlerde bir şekilde korunmuş, uyum içerisinde sürekliliğini sağla-
mıştır. Tarihin hemen hemen her döneminde doğanın taşıma kapasite-
sinin aşılması, bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımından kaynaklanan çevre 
sorunlarının yaşandığı tahmin edilmektedir (Toprak, 1989: 92). Özelikle 
on sekizinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Batı toplumlarında yaşa-
nan düşünsel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler, modern 
sanayi toplumlarının oluşmasına, üretim ve tüketim faaliyetlerinin hızlı 
bir artış göstermesine ve doğal kaynakların aşırı tüketimine neden ol-
muştur. İnsanoğlunun tabiata hâkim olma arzu ve istekliliği, özellikle 
kültürel ve zihinsel alanda yaşanan değişimler doğal dengenin insanoğ-
lunun lehine olacak şekilde dönüşmesine neden olmuştur (Önder, 2003: 
19). İnsanoğlunun doğayı kendi talep ve beklentileri doğrultusunda kul-
lanma ve dönüştürme arzusu sonucunda çevre sorunları olarak adlandırı-
lan olgu ortaya çıkmıştır (Orhan, 2014: 12). 

İnsanoğlunun çevre üzerindeki tahribatın boyutları ve bunun in-
sanlık için önemi ilk olarak 1960’lı yıllardan sonra uluslararası alanda 
tartışılmaya başlanmıştır. Başlangıç aşamasında, yeryüzünün herhangi 
bir yerinde doğal ya da insan faaliyetleri sonucu meydana gelen çevre 
sorunları başka bölge ve coğrafyadaki toplumları etkileme potansiyeli ol-
ması nedeniyle küresel bir sorun olarak değerlendirilmiştir (Kaypak ve 
Kara, 2016: 273). Aynı süreçte, çevre kirliliğinin toplumsal yapılar üze-
rindeki etkisinin giderek artması, ekonomik kayıp ve maliyetlere neden 
olması, yaşanan toplumsal ve siyasal hareketler, adalet ve gelecek kay-
gısı gibi gerekçeler nedeniyle çevreye olan ilgi sürekli artış göstermiş-
tir (Keleş vd., 2012: 37). Nitekim uluslararası alanda çevre sorunlarının 
siyasal boyutlarının tartışılması ve insan-doğa arasındaki ilişki biçimi-
nin yeninden kurgulanması ancak 1970’li yıllarda mümkün olabilmiştir. 
Çevre sorunlarına ilginin bu denli geç olmasının temel sebepleri ise top-
lum-doğa ilişkilerinin çarpık kavranışı ve bilimsel ilginin geç olması gibi 
iki etmen gösterilmektedir (Keleş, 2012: 35-36).

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında uluslararası alanda gerçekle-
şen çevre sorunları ile mücadele mevcut siyasal sitemler, yönetim bi-
çimleri ve uygulanan politikalar eleştirilmeye başlanmıştır. 1972 yılında 
İsviçre’nin Stockholm şehrinde Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan Çev-
resi Konferansı’nda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke temsilcileri çevre 
koruma ve ekonomik büyüme konuları başta olmak üzere çevre sorunla-
rına neden olan hususlar derinlemesine tartışılmıştır (Orhan, 2014: 14). 
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Stockholm Konferansı’nın küresel çevre koruma duyarlılığının sağlanma-
sı bakımından oldukça önemli katkıları olduğu düşünülmektedir. Daha 
sonrasında, çevre sorunları ile mücadele kapsamında gerekli yönetim ve 
politik atılımların gerekliliği 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reterliği tarafından kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı (UNDP) tarafından 1987’de hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı 
çalışmadır (Keleş, vd., 2012: 41). Bu çalışmada yeryüzünde daha sağlıklı 
yaşam alanlarının korunması ve sürekliliğinin sağlanması anlayışı, bu 
amaçla gerekli olan ilke ve prensipleri kapsayan “sürdürülebilir kalkın-
ma” kavramının temelleri atılmıştır. 

Uluslararası alanda öngörülen hedeflerin daha somut hale geti-
rilmesi amacıyla bir diğer önemli atılım Haziran 1992’de Brezilya’nın 
Rio şehrinde geniş bir katılımla gerçekleştirilen “Çevre ve Kalkınma 
Konferansı” ve bu Konferansın önemli çıktıları olan “Rio Deklarasyo-
nu” ve “ Gündem 21”dir. Çevre konusunda küresel ölçekte farkındalık 
yaratması bakımından Rio Konferansı önemli bir katkı sağlamıştır. Rio 
Konferansı’ndan sonra çevre sorunlarına neden olmayacak şekilde eko-
nomik büyüme ve kalkınma hedef ve tedbirleri, İkinci İnsan Yerleşimleri 
Konferansı-Habitat II (İstanbul, 1996), Birleşmiş Milletler Dünya Sürdü-
rülebilir Kalkınma Konferansı (Johannesburg, 2002), Birleşmiş Millet-
ler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Rio+20 (Rio de Janerio, 2012) ve 
Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı 
- Habitat III (Quito, 2016) gibi uluslararası toplantılarda tartışılmıştır. 

Küreselleşme ile birlikte çevre sorunları küresel bir olgu haline 
gelmiştir. Ruşen Keleş vd.’nin ifadeleriyle (2012: 214), ekolojik bozul-
malar zamanla insanlığı meşgul eden küresel bir kriz haline dönüşmüş-
tür. Günümüzde ulusal sınırlar içerisinde meydana gelen çevre sorun-
ları sadece ülke sınırlarını değil yeryüzündeki diğer ulusları da tehdit 
etmektedir. Nitekim çevre sorunları ile mücadelede uluslararası alanda 
alınacak olan tedbirler ve önerilerin bütüncül olması ve etkin rol oyna-
yan aktörler arasında eşgüdümün gerekliliği yapılan çalışmalarda sürek-
li vurgulanmaktadır. Uluslararası alanda çevre yönetimi ve politikaları 
kapsamında atılan adımlar daha çok sorunların tespiti ve bu sorunlara 
ilişkin alternatif çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve ülkelere tav-
siyelerin sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan uluslarara-
sı alanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) çevre yönetimi ve 
politikaları alanında eşgüdümün sağlanması bakımından önemli roller 
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üstlenmektedir. Çevre ile ilgili yapılan uluslararası anlaşmalara her bir 
ülkenin katılımı ve desteği sahip oldukları toplumsal, ekonomik, siyasal 
ve yönetsel özelliklere göre farklılık arz etmekte, bu da küresel çevre 
sorunları ile mücadele için gerekli yeni politik ve yönetsel atılımları zo-
runlu kılmaktadır. Karşılıklı işbirliği ve güven, bilgi paylaşımı, şeffaflık, 
araştırma ve geliştirme için yeni finansal kaynaklar sağlama bu atılımla-
rın en belirgin özelliklerini oluşturmaktadır (Baykal ve Baykal, 2008: 5).

4.	 ÇEVRE	YÖNETİMİ	VE	YEREL	YÖNETİMLER

İnsanoğlunun karşılaşmış olduğu çevre sorunları yerel, bölgesel, 
ulusal ve küresel özellikleri taşıması nedeniyle günümüz toplumlarının 
ve bireylerin de dâhil olduğu her kesim için ortak bir endişe olarak de-
ğerlendirilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin söz konusu çevre sorun-
larının en büyük sorumlusu olarak gösterilmesi nedeniyle, gerçekleşti-
rilecek mücadele faaliyetlerinde öncü olmaları beklenmektedir. İklim 
değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ve ormanlık alanların azalması, 
radyoaktif kirlenme, biyolojik çeşitliğin azalması, erozyon ve çölleşme 
küresel çevre sorunları içerisinde en fazla önem arz eden sorunlar olduğu 
ileri sürülmektedir (Baykal ve Baykal, 2008: 7-8, Keleş vd., 2012: 214)). 
Ulusal düzeyde gerçekleştirilen çevre yönetiminden kastedilen ülke sı-
nırları içerisinde doğal kaynakların korunması ve toplumsal faaliyetle-
rin çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla planlamadan 
denetime kadar gerekli tüm tedbir ve uygulamalardır (Kaypak ve Kara, 
2016: 274). Bu amaçla çıkartılan ve birçok politik alanı kapsayan yasa, 
yönetmelik, tebliğ, genelge gibi yasal düzenlemeler çevre yönetim süre-
cini zora sokmaktadır. 

Çevre sorunları her ne kadar başlangıçta küresel bir nitelik ola-
rak gösterilse de çıkışı, oluşumu ve özsel niteliği bakımından yerellik 
içermektedir (Geray, 1998: 57). Çevre sorunlarının yerel niteliklere sa-
hip olması ve olası tehditlerin de yerel ölçekli olması nedeniyle merkezi 
idarelerden ziyade yerel yönetimler tarafından uygulanan politikalar ge-
rekli görülmektedir. Yerel düzeyde uygulanan çevre yönetimi daha çok 
uluslararası ve ulusal düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin merkezi 
idarenin taşra teşkilatları ve yerel yönetim birimleri tarafından uygulan-
ması şeklinde gerçekleşmektedir (Kaypak ve Kara, 2016: 275). Nitekim 
başlangıçta çevre sorunları ile mücadelede akılcı ve bilimsel çerçevede 
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daha merkeziyetçi ve geleneksel yönetim anlayışı benimsenmiş, sadece 
devletin kurum ve kuruluşları aracılığı ile sorunun çözülebileceği öngö-
rülmüştür. 1990’li yıllardan itibaren sürdürebilir kalkınma ve iyi yönetim 
paradigmalarının önerdiği temel politikalar çerçevesinde şehir yönetim 
birimlerinin ve halkın çevre yönetiminin planlamadan denetim aşamala-
rına kadar daha fazla katılımın gerekliliği gözlenmiştir. Günümüzde ise 
her bir yönetim kademesindeki aktörün sorunun çözümü noktasında iş-
birliği içerisinde çaba sarf etmesi, daha fazla katılımcı mekanizmaların 
oluşturulması ve yerelleşme eğilimli yaklaşımların gerekliliği vurgulan-
maktadır (Orhan, 2014: 3).

Yerel yönetim birimlerinin sürece dâhil edilmesini öngören anla-
yış, birçok gerekçeye dayandırılmaktadır. Birincisi, dünya nüfusunun 
yaklaşık yarıdan fazlasının şehirlerde yaşıyor olması ve çevre sorunları-
nın temel kaynağı olan üretim ve tüketim faaliyetlerinin ve ortaya çıkan 
kirliliğin bu mekânlarda gerçekleşiyor olması tezine dayanmaktadır. Ni-
tekim çevre ve atık yönetimi, park ve bahçe düzenlemesi, temiz su temi-
ni, kanalizasyon gibi birçok konu yerel nitelikte olması nedeniyle yerel 
yönetimlerin doğrudan ya da dolaylı sürece katılımlarını gerektirmekte-
dir (Kaypak ve Kara, 2016: 270). Diğer taraftan belediyeler başta olmak 
üzere diğer şehir yönetim birimlerinin enerji, ulaşım, konut, atık, imar, 
altyapı plan ve denetim başta olmak üzere birçok kentsel alanda doğ-
rudan ve idari bakımdan bağımsız yetkilere sahip olmalarından dolayı 
çevre sorunları ile mücadele sürecine dâhil edilmeleri kaçınılmazdır. Ni-
tekim 1992 Rio Konferansı’nın çıktılarından biri olan “Gündem 21” ve 
onun tavsiye ve ilkelerinin yerele uygulanmasını öneren “Yerel Gündem 
21” yerelde gerçekleştirilecek çevre yönetimi anlayışını vurgulamakta-
dır. Benzer şekilde Avrupa Birliğince kabul edilen anlaşmada sunulan 
hizmetin yerel halka en yakın yönetim birimince sunulması (subsidia-
rity) ilkesinde çevre yönetim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak yerel yönetim 
birimlerince yapılmasını öngörmektedir. Toplumsal yaşam ile ilgili bir-
çok konu yerel yönetim birimlerinin özellikle de belediyelerin yetki ve 
sorumluluk alanına girmektedir. 
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5.	TÜRKİYE’DE	ÇEVRE	YÖNETİMİ	VE																																																											
KURUMSAL	YAPI

Her ülkenin kendine özgü yönetsel, siyasi, iktisadi, toplumsal özel-
liklere sahip olmaları nedeniyle, çevre mevzuatı ve kurumsallaşma bi-
çimleri de farklılık arz etmektedir. Nitekim Türkiye’de çevre sorunları ile 
mücadele için etkili ve kapsamlı çevre yönetimi sürecinde birçok kamu 
ve kamu dışı kurum ve kuruluş yer almaktadır. Birçok kurumun süreçte 
yer alması hiç kuşkusuz eşgüdüm problemlerini de beraber getirmekte-
dir. 

Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın başlarında her ne kadar özel-
likle kırsal alanlarda küçük ölçekli çevre sorunları meydana gelmiş olsa 
da, özellikle 1950’li yıllardan sonra yaşanan göç sonucunda nüfusun ve 
temel ihtiyaçların artış göstermesi nedeniyle ulusal düzeyde etkin ve 
kapsamlı çevre yönetimi ve politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması 
zorunluluğu doğmuştur (Görmez, 2015: 29). Çevre sorunları ile mücadele 
için gerekli kurumsallaşma ve örgütlenme çalışmaları Türkiye’de 1930’lu 
yıllardan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı gibi çeşitli merkez teşkilatları ile belediyeler, il özel idareleri 
ve köyler olmak üzere yerel yönetim birimleri tarafından gerçekleştiril-
miştir (Görmez, 2015: 100). Ancak, uluslararası alanda yaşanan değişim-
ler, çevre koruma alanındaki farkındalığın artması ve doğrudan çevre ile 
ilgili kurumsallaşma atılımları, 1972 Stockholm Konferansı’ndan sonra 
gerçekleşmiş, her bir ülke ulusal düzeyde gerekli yasal ve yönetsel dü-
zenlemeler gerçekleştirmiştir. Şüphesiz Türkiye’de bu değişimden nasi-
bini almış ve gerekli önlem ve tedbirler için yasal ve kurumsal değişikler 
yapmıştır. 1970’li yıllara kadar Türkiye’de çevre yönetiminden doğrudan 
sorumlu ve karşılaşılan sorunları bütüncül bir şekilde ele alan kuruluş 
olduğunu söylemek mümkün değildir.

Nitekim 1970’li yıllardan sonra plansız kentleşmenin yaşanması ve 
sanayileşmenin arzu edilen biçimde olmaması, büyük kentlerde kentsel 
sorunların meydana gelmesine neden olmuştur. Bu sorunlar içerisinde 
çevre kirliliği, atıkların toplanması ve arıtılması, hava kirliliği, su kıtlığı, 
yeşil alanların korunması ve çoğaltılması, sağlıklı besin ihtiyacı, gürül-
tü kirliliği, planlama ve altyapı eksikliği çevre ile ilgili kentsel sorunlar 
arasında değerlendirilmektedir (Mutlu; 2001, 31–47). Bakanlar Kurulu 
kararı ile Çevre Müsteşarlığı kurularak çevre yönetimi ile ilgili kurum-
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sallaşma ve belirlenen politikaların uygulanmasında eşgüdümün sağlan-
ması ancak 1978 yılında gerçekleştirilebilmiştir (Orhan, 2014: 50).

1984’te çevre ile ilgili yasaların hayata geçirilmesi için kurumsal 
yapı genel müdürlük düzeyine indirilmişse de 1989 yılında tekrar ku-
rumsal yapının çevre müsteşarlığı seviyesine yükseltilmesi kararlaştırıl-
mıştır. Çevre Bakanlığı, uluslararası ve ulusal alanda yaşanan gelişimler 
sonucunda, 443 sayılı Kararname ile ancak 1991 yılında kurulabilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde 2003 yılında çevre so-
runları ile daha etkin bir mücadeleyi mümkün kılmak için ilgili bakanlık 
Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı olarak tek 
bir çatı altında toplanarak çevre ile ilgili yönetsel ve yasal önlemlerin 
alınması hedeflenmiştir. 644 ve 645 sayılı Kararnameler ile 3 Haziran 
2011 tarihinde ilk önce Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilan 
edilmiş, 4 Temmuz 2011 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak iki farklı bakanlığın oluşturulmasına 
karar verilmiştir. 

Gelinen noktada ulusal ve yerel düzeyde pek çok kuruluşun çev-
re yönetimi ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorum-
lu olduğu gözlenmektedir. Yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda kurum 
ve kuruluşun mevcudiyeti, çevre yönetim süreçlerinde ve uygulanacak 
politikaların eşgüdümünde bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı; ulusal düzeyde çevre yöneti-
minde etkin rol oynayan merkezi kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır. 
Çevre yönetimi ile ilgili 2872 sayılı yasa ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı doğrudan yetkili kılınmış ve çevre ile ilgili çalışmaların eşgüdümünü 
sağlamakla yükümlü kılınmış ise de, diğer bakanlıklar da kendi yetki ve 
sorumluluk alanları çerçevesinde çevre ile ilgili yönetim sürecine dâhil 
olmaktadırlar. 

Türkiye’de yerel yönetim birimleri arasında çevre yönetimi açısın-
dan özellikle büyükşehir belediyeleri sahip oldukları yetki görev ve so-
rumlulukları açısından ön plana çıkmaktadır. Mevzuatlarda belediyelere 
verilen yetki, görev ve sorumluluklar çevre sorunlarına neden olan insan 
faaliyetleri ile ilgili olduğundan belediyelerin çevre yönetimi sürecin-
de yer almasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir (Geray, 1998: 59). 
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Belediyelerin mevzuatta belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları genel 
olarak yerel halkın temel ihtiyaçların giderilmesi ve yerel hizmetlerin 
sunulmasına yönelik olduğundan, çevre koruma ve geliştirme faaliyetle-
rinde yer alması elzem görülmektedir. 

6.	 TÜRKİYE’DE	ÇEVRE	YÖNETİMİ	
İLE	İLGİLİ	MEVZUAT

Çevre sorunları ile mücadele kapsamında yapılan yasal düzenle-
meler 1982 Anayasası ile farklı bir boyuta kavuşmuştur. Çevre koruma 
ile doğrudan ilgili olarak Anayasa’nın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre geliştirmek, çev-
re sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın 
ödevidir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca çevre koruma ve yönetimi ile 
dolaylı olsa da Anayasa’nın 43. maddesinde “Kıyılar, devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin 
kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu 
yararı gözetilir … Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre 
derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanun-
la düzenlenir” denilmektedir. Benzer şekilde Anayasa’nın 63. maddesi 
“tarih, kültür ve doğal varlıkların korunması”, 57. maddesi “kentlerin 
çevre koşullarının dikkate alınarak planlanması”, 44. maddesi “toprak 
mülkiyeti ve arazilerin verimli şekilde korunması ve geliştirilmesi”, 45. 
maddesi “tarım ve mera arazileri”, 169 ve 170. maddeleri ise “ormanlık 
alanların korunması ve geliştirilmesi” hususlarına yer vermektedir. 

Çevre ile ilgili bir diğer önemli yasal düzenleme 1984 yılında çıka-
rılan 2872 sayılı Çevre Kanunu’dur. “Bütün canlıların ortak varlığı olan 
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrul-
tusunda korunmasını sağlamak” söz konusu kanunun temel amacı olarak 
belirtilmektedir. İlgili yasanın özellikle 11. maddesinde ilerde de detaylı 
tartışılacağı üzere belediyelere çevre sorunlarının önlenmesi için gerekli 
tedbir ve önlemler alınması noktasında önemli sorumluluklar yüklemek-
tedir. Genel olarak ilgili yasa çevre ile ilgili görev ve sorumlulukları mer-
kezi ve yerel yönetim birimleri arasında paylaşılmasını esas almaktadır.

Çevre sorunlarını ortadan kaldırmak ve doğal kaynakların daha 
fazla tahrip olmasını engellemek amacıyla gerekli olan etkin çevre yö-
netimine ilişkin Türkiye’de yerel yönetimlere doğrudan yâ da dolaylı iş-
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levler yükleyen birçok yasa, tüzük ve yönetmelik mevcuttur. Mevzuatta 
genel olarak belediyelerin temel görevleri çevre sorunlarını ortadan kal-
dırarak doğal kaynakların daha fazla tahrip olmasını önlemek ve topluma 
sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre sunmak olarak belirtilmektedir. Özellik-
le kentsel atıkların toplanması ve dönüştürülmesi, zararsız kalıntıların 
tekrar doğaya verilmesi, yüksek teknolojik yatırımlar, teknik bilgi sıkın-
tısı ve iktisadi anlamda maliyetlerin yüksek olması yerel yönetimlerin 
sıkça karşılaştıkları sorunlar arasında değerlendirilmektedir (Zengin ve 
Esedov, 2010).

3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde belediyelerin çevre ile ilgili görev 
ve sorumlulukları “yerel nitelikte olmak koşuluyla imar, su ve kanalizas-
yon, ulaşım gibi kentsel altyapı, cevret ve çevre sağlığı, temizlik ve kati 
atık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanların oluşturulması, katı atıkların 
toplanması, taşınması, ayrıştırılması, dönüştürülmesi, ortadan kaldırıl-
ması ve depolanmasını yapmak ve yaptırmak, sağlığa aykırı kuruluşlara 
halka açık dinlenme ve eğlence yerlerine izin belgesi vermek ve denet-
lemek” olarak belirtilmiştir. Bu hükümler, belediyelerin çevre kalitesi-
nin nitelik ve nicelik olarak korunmasından ve geliştirilmesinden birinci 
derecede sorumlu olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu’nda ise büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlu-
lukları ile ilgili 7. maddesinin i bendinde doğrudan çevre ile ilgili olarak 
“Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanla-
rının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi 
olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzeme-
leri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, 
kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sa-
halarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan ver-
meyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, 
yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna 
kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendiril-
mesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getir-
mek, 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 
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atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzen-
lemeleri yapmak” hükmüne yer verilmesi, büyükşehir belediyelerine bu 
konuda büyük yetki ve sorumluluklar verildiğinin bir göstergesidir.

Benzer şekilde 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (r) bendinde 
“su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve 
diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yap-
mak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlama” görevi 
büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Çevre sorunları ile ilişkili olan bir 
diğer hüküm bu kanunun 7. maddesinin u bendinde “il düzeyinde ya-
pılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer 
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet böl-
gelerine 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 ku-
ruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak 
önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin 
ve ruhsatları vermek” ifadesine yer verilerek büyükşehir belediyesi so-
rumlu tutulmuştur. 

Çevre sorunları ve yönetimine ilişkin olarak büyükşehir belediye-
lerinin ilçe belediyeleri de ilgili yasaya göre birtakım görev ve sorumlu-
luklar yüklenmiştir. 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir ilçe belediyeleri 
“Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları topla-
mak ve aktarma istasyonuna taşımak ve sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü 
sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek” ifadesiyle sorumlu tutulmuştur. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin a fıkrası gere-
ğince belediyeler, “imar, 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” denilmek kaydıyla tüm bu hususlarda 
sorumlu tutulmuşlardır.

Aralık 2012’de yapılan en son yasal düzenleme olan “On Dört 
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Ka-



6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehirlerde Çevre Yönetimi: Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Sorunlar114

nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”3 başlıklı 6360 sayılı Kanun, çevre yönetimi ile ilişkili önemli 
değişiklikler getirmiştir. 6360, iki kademeli belediye yönetimi ve bütün-
leşik şehir modeli öngörmektedir. 6360 saylı Kanun ile atık yönetimi, 
çevre koruma, park, bahçe ve yeşil alanların korunması ve iyileştirme 
faaliyetleri ile rekreasyon alanlarının oluşturulması çevre yönetimi kap-
samında 30 şehirde büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi 
gereken hizmetler arasında sayılmaktadır. 6360 sayılı yasa ile il özel ida-
releri, belediye ve köy yönetim birimleri tek elde toplanarak, bu birimler 
tarafından sunulan yerel kamu hizmetlerinin Büyükşehir Belediyelerinin 
uhdesinde yürütülmesi ve bu şekliyle bütüncül ve etkin bir şekilde hiz-
metlerin sunumu amaçlanmıştır. 

7.	 6360	SAYILI	KANUNUN	YEREL	YÖNETİMLERE	
İLİŞKİN	GETİRDİĞİ	DEĞİŞİKLİKLER

Cumhuriyet döneminde belediyeler ve şehir yönetimi kapsamında 
önemli hukuksal düzenlemeler 1930 yılında çıkarılmış olan 1580 sayılı 
yasa ile gerçekleşmiştir. Türkiye’de büyükşehir alanlarının yönetimi ile 
ilgili olarak yasal atılımlar ise 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Yasası olmuştur. İlgili yasa ile İstanbul, Ankara ve İz-
mir, büyükşehir belediyesi statüsüne geçmiş, büyükşehir sayısı aşamalı 
olarak yapılan düzenlemeler ile günümüzde 30’a ulaşmıştır.

1970’li yıllarda yaşanan siyasi ve iktisadi koşullar yerel hizmetle-
rin sunulması noktasında merkezi ve yerel örgütlenme biçiminin yeni-
den sorgulanmasına neden olmuştur. 1980 ihtilali sonrasında başlatılan 
ANAP iktidarının “yeni liberal belediyecilik anlayışı” 1990 sonrasında 
yerini Refah Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde “liberal-
muhafazakâr belediyecilik” anlayışına dönüşmesine neden olmuştur 
(Adıgüzel, 2012: 158). İl Özel İdarelerin % 36’sı, belediyelerin % 53’ü, 
köylerin ise % 47’si ilgili yasa ile kaldırılmıştır. Kaldırılmış olan yerel 
yönetim birimlerinin sorumlu olduğu tüm yerel kamu hizmetlerinden, 
büyükşehir belediyeleri ve 2014 yılında oluşturulan Yatırıma İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) sorumlu tutulmuştur (Güler 2012). 

3 14 Mart 2013 tarih ve 6447 sayılı Kanun ile Ordu ili de büyükşehir belediyesi olarak kabul 
edilmiş, bu Kanunun başlığında yer alan “On üç” ibaresi “On dört” olarak, “Yirmi Altı” 
ibaresi “Yirmi Yedi” olarak değiştirilmiştir.
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6360 sayılı kanun genel olarak değerlendirildiğinde, büyükşehir 
belediye sınırlarının il mülki idari sınırlarını kapsayacak şekilde geniş-
letilmesini sağlanmıştır. İdari ve mali özerkliği olan ve kamu tüzel ki-
şiliğine sahip büyükşehir belediyeleri yapılan yasal düzenleme ile ilçe 
belediyelerini de kapsayacak şekilde yerel kamu hizmetlerinin etkin bir 
şekilde sunulması için gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorum-
lu tutulmuştur. Mevcut durumda 30 büyükşehir dışındaki il belediyeleri 
ise 5393 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyetlerini devam ettirmekte-
dirler. Nitekim büyükşehirlerde yerel yönetim birimi olarak büyükşehir 
belediyesi ve ilçe belediyeleri çevre ile doğrudan ya da dolaylı koruma 
ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Katı atıkların toplan-
ması, sokakların temizlenmesi ve geri dönüşümü gibi faaliyetlerde daha 
önce İl Özel İdareleri’nde olan görevler ilçe belediyelerine aktarılmıştır. 
Bir diğer önemli değişiklik ise, ilçe belediyeleri katı atıkların sadece ak-
tarma istasyonlarına kadar getirmekle sorumlu tutulurken, büyükşehir 
belediyeleri depolama ve bertaraf işlemlerinin tamamından sorumlu tu-
tulmuş olmalarıdır (Orhan, 2014: 68). 

Benzer şekilde, 6360 sayılı kanun ile daha önce İl Özel İdareleri’nin 
görev ve sorumlulukları altında olan su ve kanalizasyon hizmetleri ile atık 
su arıtma hizmetleri büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna verilmiştir. 
Ayrıca ulaşım, yolların temizlik faaliyetleri için benzer şekilde büyükşe-
hir belediyesi sorumlu tutulmuştur. Gökhan Orhan’ın (2014: 93-94) haklı 
bir şekilde belirttiği gibi, yerelde bütüncül çevre yönetimi ile politikala-
rın belirlenmesi ve uygulanmasında sorunlar mevcuttur. Örneğin atık ve 
su yönetimine ilişkin yerel yönetim birimleri yetki ve sorumluk sahibi 
iken hava kirliliği sorunlarında merkezin taşra kuruluşları sorumlu tu-
tulmuşlardır. Yapılan yasal düzenlemeler ile yerele aktarılan yetki ve 
sorumlulukların ne ölçüde teknik ve finansal kaynak ile desteklendikleri 
ise tartışmaya açıktır. Yapılan yasal düzenlemeler, il ölçeğinde planlama 
ile katı atıkların depolama ve atık su arıtma hizmetlerinde kaynak ve 
ölçek sorununun aşılmasına önemli katkılar sunmasına rağmen, şehir yö-
netim modellerinin kırsal alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi 
bazı çıkmazları da beraberinde getirmiştir. Genel olarak değerlendirme 
yapıldığında, 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile yerel yönetim 
birimlerinin yönetsel ve idari yapılanma şeklinde değişim sağlanmıştır. 

Yılmaz Bingöl, Ersin Yazıcı ve Tahir Büyükakın (2013) tarafından 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan saha araştırmasında çevre 
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yönetimine ilişkin olarak 6360 sayılı Kanun ile getirilen il sınırında bü-
yükşehir belediye modelinin aşağıda belirtilen fırsatları doğuracağı ön-
görülmektedir:

 6360 sayılı kanun ile ilçe ve belde belediyelerinde özellikle ev-
sel ve endüstriyel atıkların vahşi depolama sahalarına taşınma-
sından ziyade, kaynağında ayrıştırılması ve taşıma ve bertaraf 
maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır.,

 Vahşi depolama alanlarının kapatılması ve atık aktarma istas-
yonları ve düzenli depolama alanları oluşturularak toprak, ye-
raltı ve yerüstü sularından kaynaklı kirlilik ve tehditler bertaraf 
edilecektir, 

 Entegre katı atık yönetim planlarının hazırlanması ile mevcut ve 
yeni bertaraf tesislerinin iyileştirilmesi ya da yenilerinin kurul-
ması, atık istasyonlarının oluşturulması ve mevcut şehir planları 
ile konsolide edilmeleri mümkün olacaktır.

 Bütüncül atık yönetim planlarının hazırlanması, özellikle atık-
ların kaynağında bertaraf edilmesi amacıyla atık piller, ambalaj 
atıkları, elektronik atıklar ve atık yağların ayrıştırılması sağla-
nacaktır.

 Belediyeler tarafından sunulan hizmet atık üreticileri tarafından 
“kirleten öder” prensibi gereğince karşılanacaktır.

 Çevre koruma ve atık yönetimi konularında yerel halk ve çalı-
şanlar büyükşehir yönetiminde daha kapsamlı bilinçlendirilip 
farkındalık sağlanacaktır.

 Merkez ve taşrada devletin farklı kurumları tarafından sürdü-
rülen çevre kirliliğine neden olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin 
(GSM) ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerinde bütünlük sağ-
lanacağından işlemler planlı ve programlı bir şekilde yürütüle-
cek, yeterli araç-gereç, teçhizat ve personel sıkıntısı yaşanma-
yacaktır.

 Plansız yerleşim, altyapı sorunları, pis koku ile deniz ve görüntü 
kirliliği ile mücadele etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.

 Çevre ile ilgili, sorumlu veya yetkili diğer tüm kurum ve kuru-
luşlarla koordineli bir şekilde çalışılması mümkün olacaktır.
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8.	6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	ÇEVRE																																																			
YÖNETİMİ:	SORUNLAR	

Daha çok büyükşehirlerde kesintisiz ve etkili kamu hizmetlerinin 
gerçekleşmesini sağlamak için öngörülen il sınırında büyükşehir beledi-
ye modeli 6360 sayılı Kanun’dan sonra kırsal ve kentsel alanların hepsi 
için uygulanmıştır. 6360 saylı Kanun öncesinde belediye mücavir alan 
sınırları dışında kalan kesimlerde çevre düzenlemeleri yapma görevleri 
İl Özel İdaresi sorumluluğunda gerçekleştirilmekteydi. Bu yasa ile İl özel 
idarelerinin kaldırılması sonucunda il mülki sınırları içerisinde kalan 
tüm çevresel düzenlemelerden büyükşehir belediyeleri sorumlu tutul-
muş, bu da çevre yönetimine yönelik büyükşehir belediyelerinin yetki 
ve sorumluluklarının daha da artmasına neden olmuştur. Genel olarak 
değerlendirildiğinde, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukla-
rı ciddi oranda artırılırken ilçe belediyelerinin yerel hizmet noktasında 
eski konumuna nazaran biraz zayıflatıldığı söylenebilir. 

YERELSEN tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen “6360 Sayılı 
Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları Araş-
tırma Projesi” kapsamında büyükşehir belediyelerinden ilgili daire baş-
kanları başta olmak üzere yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen Ça-
lıştay sonuçlarına göre 6360 sayılı Kanun’un yerel çevre düzenlemeleri 
üzerindeki etkileri değerlendirilmiş, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalıştay sonucunda ise ilgili belediyelerin 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire başkanlığında görev yapan 17 yetkili ile 
anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay ve yapılan 
anket sonuçları ile mevcut literatür tarandığında uygulamada karşılaşı-
lan temel sorun alanlarını aşağıdaki şekilde detaylı olarak değerlendir-
mek mümkündür. 

8.1.	Planlama	ve	Kurumsallaşma	Bakımından																									
Karşılaşılan	Sorunlar

İlk olarak, 6360 saylı yasa ile çevre yönetimine ilişkin getirmiş 
olduğu değişiklileri planlama ve kurumsallaşma bağlamında değerlen-
dirmek mümkündür. Mevcut yasal düzenlemeye göre il düzeyinde plan-
lamaları; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşuna İlişkin Kanun’a göre hazırlanan Bölge planları, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve birçok ili kapsayan Çevre 
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Düzen Planları, Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan İl Çevre 
Düzen Planları ve 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte hazırla-
nan Nazım İmar Planları olarak sıralamak mümkündür (Ersoy, 2013). 
Her bir planın planlama anlayışı ve yaklaşımları bakımından birbirlerini 
destekleyici ve uyumlu olmaları arzu edilen bir durumdur. Aksi takdirde 
aynı alana ilişkin farklı plan ile karar verilecek ve yetki kargaşası ya-
şanacaktır (Ersoy, 2013). Yapılan yeni yasal düzenleme ile planlamaya 
ilişkin karşılaşılan bir diğer sorun ise, büyükşehir belediye yönetimleri 
tarafından hazırlanan İl Çevre Düzen Planları ile 1/25000 Nazım İmar 
Planları için söz konusudur. İlçe belediyeleri ise sadece Uygulama İmar 
Planlarını mevcut Nazım İmar Planlarına uygun olarak yapma ya da yap-
tırmayla sorumlu kılınmıştır. Bu durumda planlama açısından yerelde 
merkezileşme getirilmiş, büyükşehir belediyelerinin etkisi oldukça fazla 
artırılmıştır. Söz konusu planlar arasında çakışma ve örtüşmelerin tespiti 
açısından yeni bir düzenleme zorunludur. Üst ölçekten alta doğru kade-
meli olarak birbirlerini destekler nitelikte ve yetki kargaşasına neden 
olmayacak rasyonel ve kapsamlı planlama anlayışını mümkün kılacak 
yeni düzlemelere ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

8.2.	Çevre	Bilinci	ve	Farkındalığa	İlişkin	Sorunlar

6360 sayılı Kanun ile ilgili olarak yerel çevre sorunları ile mü-
cadele kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer önemli sorun çevre 
bilinci ve farkındalık yaratılmasında yaşanan aksaklıklardır. İlgili yasa 
sonrasında yerel yönetim birimleri olarak büyükşehir belediyeleri ve ilçe 
belediyeleri arasında kamu hizmet sunumuna ilişkin yetkiler iki birim 
arasında paylaştırılmıştır. Özellikle büyükşehir belediyeleri görev, yetki 
ve sorumlulukları gereği il genelinde yerel hizmetlerin bütüncül ve eşgü-
düm içerisinde sunulması ile sorumlu tutulmuştur. Ancak çevre sorunları 
ile mücadelede kalıcı bir çözüm üretmek her şeyden önce çevre eğitimi 
ve farkındalığın sağlanması ile mümkün olacağı yapılan çalıştayda sık-
lıkla vurgulanmıştır. Nitekim kamu ve kamu dışı birçok yerel paydaşa 
ve vatandaşa çevre konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek 
çevre koruma açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. İlgili yasal dü-
zenleme ile, özellikle evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri 
dönüşüm faaliyetleri konusunda yapılan bilinçlendirme faaliyetleri çevre 
sorunlarını önleme ya da en aza indirilmesini mümkün olacaktır. 
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Kati Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (R.G, 14.03.1991, Sayı: 
20814) 6. maddesinde “Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve be-
lediyeler katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az 
atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını ön-
lemek, katı atıkları değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışma-
larına katılımı sağlamak üzere ilgili kişilere yönelik olarak gerekli eğitim 
çalışmalarını yaparlar” ifadesiyle belediyeleri sorumlu tutmuştur. Ancak 
6360 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalıştay sonuçlarına göre katılım-
cılar özellikle merkezden kilometrelerce uzaktaki kırsal alanlarda çevre 
bilincinin hala eksik olduğunu ve yeterli düzeyde farkındalığın oluşturu-
lamadığını, bu faaliyetlerin büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri 
tarafından yeterince sunulamadığını ifade etmişlerdir.

8.3.	Katı	Atık	Yönetimine	İlişkin	Sorunlar

Atık yönetimi yerel yönetim birimlerinin özellikle belediyelerin so-
rumlu oldukları alanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Özellikle, 
ülkemizde atık sorunları ile mücadelede yerel yönetimler içeresinde be-
lediyeler etkin rol oynamaktadırlar. 6360 sayılı Kanun’un çevre soruları-
na ilişkin getirmiş oldukları bir diğer önemli husus atıkların toplanması 
ve bertaraf edilmesi ile ilgilidir. Nitekim çevre ve atıkların kontrolüne 
ilişkin yasal düzenlemeler zamanla detaylandırılmış ve kirleticinin türü-
ne ve kaynağına göre farklı yasal mevzuat oluşturulmuştur. Söz konusu 
yasal çerçeve gerekli tedbirleri alma ve uygulamada önemli ölçüde yerel 
yönetim birimlerini, anakent alanlarda ise büyükşehir belediyeleri ile 
ilçe belediyelerini sorumlu tutmuştur. 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Bu Yö-
netmelik kapsamına giren katı atıkların bertarafı sırasında belediyeler 
ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar işlettikleri katı atık tesislerinin 
faaliyetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde; insanların ruh ve beden 
sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve bina-
lara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile 
su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre 
kirlenmesini önleyecek uygun tedbirleri almak zorundadırlar” şeklinde 
bir hükme yer verilmiştir. 6360 sayılı yasa çerçevesinde ilçe belediye-
lerine atıkların kontrolü kapsamında oldukça fazla görev ve sorumluluk 



6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehirlerde Çevre Yönetimi: Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Sorunlar120

verilmesi, merkezden çok uzak kırsal kesimlerde bu hizmetin kesintisiz, 
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini zorlaştırmıştır.

Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde atık yönetimi-
ne ilişkin yasal dayanaklar fazlası ile mevcuttur. Büyükşehir belediyesi 
sınırları içeresinde atıkların toplanması konusunda ilçe belediyeleri so-
rumlu tutulmuştur. Atıkların geri dönüşümü ve kazananımı için en temel 
koşul ise atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanmasının sağlan-
masıdır. Evsel ve endüstriyel katı atıkların bertaraf edilecekleri alana 
taşınması esnasında taşıma maliyetlerinin azaltılması için aktarma istas-
yonlarına gerek duyulmaktadır. Yapılan Çalıştay’da katılımcılar evsel ve 
endüstriyel katı atıklar ile ilgili belirtilen sorunlar içerisinden özellikle 
il genelinde her bir atık türü için (evsel ve endüstriyel katı atıklar, tıbbi, 
ambalaj, elektronik, sanayi ve hafriyat atıkları gibi) düzenli depolama ve 
dönüşüm ve rehabilitasyon alanlarının yetersiz olması ve uygun alanların 
olmaması, aktarma istasyonların yetersiz olması, kırsal alanlarda uygun 
olmayan alanların vahşi atık döküm alanı olarak kullanılması sorunlarına 
işaret etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları ayrıca söz konusu vahşi depola-
madan dolayı, kötü ve pis kokuların çevre sakinlerine rahatsızlık verdiği, 
atıkların rüzgâr ile etrafa yayıldığı ve bunların zararlı ve hastalık taşıyıcı 
canlılara barınma ve çoğalma ortamı sağladığı ve bunun sonucu olarak da 
ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade etmişlerdir.

Katı atıkların bertaraf edilmesinde kompostlama gibi biyolojik 
sistemler, yâda gazifikasyon gibi teknolojik sistemlerin getirilme zorun-
luluğu maliyetlerin artması anlamına gelmektedir. Mevcut durumda en 
yaygın yöntem düzenli depolama olarak görülmektedir. Esasen katı atık-
ların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde belirli alanlarda 
bertaraf edilmesi temel amaçtır. Ancak, diğer ayrıştırma ve geri dönüşüm 
süreçleri mali bakımdan oldukça külfetli olduğundan gelişmekte ülke 
konumundaki Türkiye gibi ülkelerde daha çok özel depolama alanları 
tercih edilmektedir. Atık yönetiminde standartlaşmanın olmaması ve bu 
konuda yeterli desteğin sunulmaması da bir başka tartışmalı husustur. 
Oysaki ilçe belediyeleri tarafından etkin ve kapsamlı bir şekilde evsel ve 
endüstriyel katı atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, 
atık piller ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması, kayıt altına 
alındıktan sonra her birinin uygun bertaraf veya geri dönüşüm tesislerine 
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götürülmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili yasada bu açmazları giderecek 
detaylı açıklamalara yer verilmesi önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Diğer taraftan, sahipsiz atıklarda yetki ve işleyiş karmaşası yaşanma-
sı, özellikle sorumlu kurum ve kuruluşlar hakkında belirsizlik önemli bir 
sorun teşkil etmektedir. Söz konusu atıkların yönetiminde ilgili kurumun 
kim olduğu ve kiminle muhatap olacağı yapılacak yeni yasal düzenleme-
lerde açıklığa kavuşturulması önemlidir. Ayrıca atıkların düzenli depola-
ma alanlarında toplanması ve bertaraf edilmesi birtakım teknik ve idari 
süreç yönetimini zorunlu kılmaktadır. Ancak söz konusu özel depolama 
alan parsellerine sınırı olan alanlarda pis ve kötü kokuya sebep olmaları 
uygulamada ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Koku Oluşturan Emis-
yonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (RG, 19.07.2013, Sayı 28712) 
kapsamında söz konusu kokuların kontrolü ve azaltılması için gerekli ida-
ri ve teknik usul ve esaslar açıklanmakta ve sorumlu kuruluş olarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı belirtilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca yetkisini devrettiği kuruluşlar 
sorumlu tutulmuştur. Kötü kokuya sebep olan faaliyetlerin tespiti ve sınır 
değerlerinin belirlenmesi bakanlığın uhdesinde ya da yetkisini devrettiği 
kuruluşun sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. Uygulamada ise ilgili 
yönetmeliğin yetki karmaşasının önüne geçemediği ve kötü kokuya ilişkin 
şikâyetlerin olması durumunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınamaması 
ve yetkili kuruluşlar arasında bütüncül ve etkin çözümlerin oluşturulma-
mış olması diğer sorunlar olarak dile getirilmektedir.

8.4.	Mali	Hususlara	İlişkin	Sorunlar

Çalıştay katılımcıları 6860 sayılı Kanun’un uygulanmasında çev-
re yönetiminin mali boyutlarına ilişkin olarak Çöp Temizlik Vergisi 
(ÇTV)’nin toplanmasında zorlukların yaşandığını ifade etmişlerdir. Ni-
tekim 6360 sayılı Kanun ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve bağlı 
oldukları ilçe belediyesi sınırları içerisinde mahalle statüsüne dönüştü-
rülmüştür. ÇTV’nin köylerde ilk etapta 5 yıl ertelenmesi öngörülmesine 
rağmen, beş yılın dolmasının ardından ÇTV zaten gelir seviyesi düşük 
olan kırsal kesimlerde yaşayanları mali bakımdan olumsuz etkileyecektir. 
6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra büyükşehir belediye gelirle-
rinde artış meydana gelmiştir (Bingöl, Yazıcı, Büyükakın, 2013). Nitekim 
mücavir alan sınırları ile mülki idari sınırlarının birleşmesi sonucu kır-
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sal kesimde yaşayan sakinler emlak vergisi (1319 sayılı Kanun), değişik 
vergi, katılım ve harç (2464 sayılı Kanun) ertelemeli de olsa ödemek zo-
runda kalacaklardır. Nitekim 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 
44. maddesinde “belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 
belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve 
diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; 
konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak 
suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 
kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara 
ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve 
büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı” hükmü getirilmiştir. 

Bunlara ilaveten, 6360 Saylı yasa, hizmet sınırının genişlemesi ile 
atık toplama konusunda konteynır, çöp toplama araç ve gereçlere ihtiyaç 
duyulması sebebiyle büyükşehirlere ek bir mali yük getirmiştir. 6360 
sayılı Kanun ile ilçe belediyelerine bağlı beldelerin ve köylerin tüzel 
kişilikleri kaldırılarak yerel hizmet bütünlüğü çerçevesinde büyükşehir 
belediyesine verilmesi ve şehir merkezînden kilometrelerce uzak alan-
lara çevre ve katı atık gibi kamu hizmetlerinin ulaştırılmasına ilişkin 
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Yetki ve sorumluluk alanların 
genişlemiş olan büyükşehir belediyelerinin söz konusu hizmetleri sunma 
noktasında maddi külfete katlanmasına neden olmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile genel bütçe ve vergi tahsilatlarından topla-
nan gelirler ile büyükşehir belediyeleri gelirlerinde artış yaşanacağı doğ-
rudur, ancak sadece nüfus yoğunluğu ve yüzölçümü üzerinden yapılan 
paylaştırma bazı büyükşehir belediyelerine çevre ve atık hizmetlerinin 
sunumunda avantaj sağlarken bazılarını dezavantajlı duruma koymakta 
ve uygulamada birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Sonuç olarak yapılan yasal düzenleme ile belediye gelirlerinin artması 
sonucu sunulan hizmetin nitel ve nicelik bakımdan bir iyileşmeye neden 
olacağı beklenmesine karşın, ortalama hane gelir seviyesi düşük olan 
kırsal kesimlerce ÇTV, harçlar ve katılım paylarının ödenmesi sorumlu-
luğunu getirmekte, bu kırda yaşayanlara maddi anlamda daha zora soka-
cağı tahmin edilmektedir. 

Mahalli Çevre Kurulu tarafından tıbbi atıkların kontrolüne ilişkin 
ücretlendirilmede farklılıkların olması ilgili yasanın getirmiş olduğu bir 
başka sorun olarak değerlendirilebilir. Tıbbi atıkların kaynağında ayrış-
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tırıldıktan sonra taşınması ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
bertaraf edilmesi gerekmektedir. Mahalli Çevre Kurulu kararları, Yük-
sek Çevre Kurulu kararları göz önünde bulundurularak tıbbi atıkların 
ücretlendirilmesini gerçekleştirmektedir. Daha yalın bir ifadeyle, İl Ma-
halli Çevre Kurulu Komisyonu tarafından alınan karar etkili olmakta-
dır. Tıbbi atık bertaraf ücretinin hesaplanmasında kullanılan yöntem ile 
belediyeler tarafından sunulan tıbbi atık yönetim planlarını incelenme-
si, değerlendirilmesi ve uygulanmasında Bakanlığın il müdürlüklerinin 
sorumlu tutulması uygulamada sorun teşkil etmektedir. Yapılacak olan 
düzenlemeler ile ilgili hususlara açıklık getirilmesinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

6360 saylı yasa ile ilgili önemli sorunlardan bir tanesi de Çevre 
Bakanlığı tarafından belirlenen ceza miktarlarının yüksek olmasına iliş-
kindir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezala-
rına İlişkin Tebliğ uyarınca çevre kirliliğine neden olanların cezai uygu-
lamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Uygulamada ise vatandaşların çevre ile ilgili ceza miktarlarını yüksek 
bulması ve her birinin oluşum şekli ve etki potansiyeli farklılık arz et-
mesine rağmen yerinden denetimlerin yapılmaması ve bu süreçte hukuki 
boşluktan dolayı yerel yönetim birimlerinden görüş ve önerilerin alın-
maması sonucu tek tip yaptırımın uygulanması başlıca sorunlar olarak 
değerlendirilmektedir.

8.5.	2872	Sayılı	Çevre	Kanunu	Çerçevesinde	Denetim	ve	
Ceza	Yetkisinde	Yaşanan	Karmaşa	Sorunu

Atık sorunları ile mücadele kapsamında gerekli denetimlerin ya-
pılmasından hem Bakanlığın ve taşra teşkilatlarının hem de yetki devri 
ile belediyelerin sorumlu tutulması yetki karmaşasını beraberinde getir-
mektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesinde “atık, artık ve 
yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali 
ile ilgili denetimler Çevre Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Denetimlerin 
nasıl yapılacağı, denetleme elemanlarının nitelikleri, yönetmelikle be-
lirlenir” hükmü getirilerek denetim ve ceza yetkisinin nasıl yapılacağı 
bakanlığın yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. Diğer taraftan, 26 Nisan 
2006 tarihinde kabul edilen 5491 sayılı “Çevre Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunu” un 12. maddesinde “Bu kanun hükümlerine 
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uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu 
yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran 
belediye başkanlıklarına… Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve 
kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul 
ve esasları çerçevesinde yapılır” denilmektedir. 

Benzer şekilde “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kont-
rolü Yönetmeliği”nin (RG, 18.03.2004, Sayı: 25406) 45. maddesinde 
“bu kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakan-
lığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre 
denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına devredilir” hükmü 
yer almaktadır. 

Mevzuattaki bu hükümler, uygulamada yetki karmaşasını da bera-
berinde getirmektedir. Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde çevre 
ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uyulup uyulmadığını 
tespit ve denetim hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmek-
te, hem de yetki devri ile belediye tarafından mevzuatta belirtilen esas-
lar doğrultusunda sağlanmaktadır. Herhangi bir ihlalin tespit edilmesi 
durumunda tutanak ve ceza yaptırımı için denetim sonuçlarını Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Bu durum, de-
netim ve cezai işlemleri uygulamalarında yetki karmaşasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. Gelecekte yapılacak yasal düzenlemelerde bu karmaşanın 
önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması sorununun giderilmesi 
açısından önem arz etmektedir.

8.6.	Gürültü	Haritalarının	Hazırlanması,	İklim																										
Değişikliği	ve	Hava	Kirliliğine	İlişkin	Sorunlar

Hava kirliği ile mücadele Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin 
en az dâhil olduğu çevresel sorun olarak nitelendirilmektedir. Belediye-
ler ulaşım ve toplu taşımacılık politikaları ile hava kirliliğiyle mücadele 
edebilme potansiyeline sahiptir. Uygulanacak imar ve planlama politi-
kaları ile ulaşım ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğini en aza indirme 
mümkün olmaktadır. Benzer şekilde yeşil alanlar ve parkların restoras-
yon ve devamlılığının sağlanması yükümlülüğünün yanı sıra hava kirlili-
ğinden de dolaylı da olsa belediyeler sorumlu tutulmuştur. Burada özel-
likle ilçe belediyelerinin planlama ve imar ile ilgili düzenleme yetkileri 
büyükşehir ve merkezi yönetimin sorumluluğuna bırakılmış olması hava 
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kirliliği ile mücadele başarı şansını azaltmaktadır. Vatandaşa en yakın 
olması, ihtiyaç ve beklentilerin tespitinde kabiliyet ve esneklik kapasite-
sinin yüksek olması söz konusu müdahalelerde ilçe belediyelerinin daha 
etkin olmasını gerektirmesine rağmen, 6360 sayılı Kanun büyükşehir be-
lediyelerini yerel hizmetlerin sunumunda tek yetkili yerel yönetim birimi 
haline dönüştürmüştür. 

6360 sayılı yasanın getirmiş olduğu bir diğer önemli sorun ise ik-
lim değişikliği olgusu ile yakından ilişkilidir. Küresel iklim değişikliği 
sorunsalı ve bunun gelecekteki insan hayatı ve ekosistemler üzerindeki 
olası etkileri hususunda tartışmalar devam etse de, günümüz ülkelerinin 
çoğu tarafından salt bir küresel çevre sorunu olması yanı sıra, kalkın-
ma, enerji, su, sanayi, imalat gibi birçok politik alanı da içeren yerel bir 
sorun olarak kabul edilmektedir. Küresel iklim değişikliği yönetiminin 
iç dinamikleri ve sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği hususunda eleşti-
rilerin ve tartışmaların doruk noktaya ulaştığını söylemek mümkündür. 
Küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında belirlenen yasal ve 
yönetsel atılımlar, gerek sorunun kaynağı gerekse çözümü noktasında 
önemli rolleri olan farklı yönetim birimlerindeki birçok aktörün çözüm 
sürecinde yer almasını gerekli kılmaktadır. İklim değişikliği ile ilgili mü-
cadele, doğası gereği kompleks ve belirsiz olması, katılımcı, demokratik 
ve şeffaf müzakere olanaklarının oluşturulamaması ve çıkar çatışmaları 
gibi birçok nedenden dolayı zorlaşmaktadır. Gelinen noktada, küresel ve 
karmaşık bir çevre sorunu olarak algılanan iklim değişikliği problemi ile 
mücadelede devletin ve toplumun her kademesinde birçok aktörün (ye-
rel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) sürece dâhil olması, küresel ölçekte 
düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir topluma geçiş çalışmalarının ivedi-
likle sağlanması gerekliliğini ortaya koymuştur (Yıldırım, 2017). 

Bu konuda yapılan birçok bilimsel çalışma ve analizde günümüz 
küresel çevre sorunlarından önemli birisi olan iklim değişikliği ile müca-
delede gerekli azalım (mitigation) ve uyum (adaptation) faaliyetlerinde, 
yerel yönetimler son dönemlerde odak nokta konumunda değerlendiril-
mektedir (Yıldırım, 2017). Nitekim dünyada ve Türkiye’de, yerel yöne-
timler özellikle büyükşehir belediyeleri, sahip oldukları yetki, görev ve 
sorumluluklar bakımından ekonomik, toplumsal, çevresel koruyucu ve 
geliştirici faaliyetleri ile sürdürülebilir kent yaşam alanlarının oluştu-
rulması bakımından önem arz etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele 
amacıyla yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler doğru-
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dan karbon azalımın yanı sıra gerekli olan ekonomik, toplumsal ve tekno-
lojik dönüşümü de mümkün kılacağından yerel iklim değişikliği koruma 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik hukuki gerekçelerin açık bir 
şekilde belirtilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda uluslararası kurum 
ve kuruluşlardan ya da merkezi idare tarafından gerekli finansal ve tek-
nik desteğin sağlanması önemli kazanımlar sağlayacaktır. İlçe belediye-
lerine daha fazla görev ve yetkilerin verilmesi de sürdürülebilir topluma 
geçişi hızlandırılacaktır.

6360 sayılı Kanun ile tek tip metropoliten alan yönetim modeli 
bütün şehirler için aynı şekilde uygulanmıştır. Oysaki depolama saha-
larının geçirimsizliğinde kullanılan kil malzemesinin permeabilitesinin 
değerlendirilmesi gibi jeolojik ve ekonomik farklılıklardan dolayı mevcut 
mevzuatın uygulanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hava kirliliği 
sadece PM10 ve SO

2 
gibi iki temel kriter üzerinden değerlendirilmesi 

uygulamada gerçek fotoğrafın görülmesi bakımından oldukça sakıncalı 
sonuçlar doğurmaktadır. Hava kirliliği sorunu belediyelerin doğrudan en 
az müdahil oldukları alandır. Bu konuda Bakanlık ve taşra teşkilatlarının 
daha etkin rol oynadığı bilinmektedir. 

Çevre yönetimi ile ilgili diğer bir sorun da “Atık Su Altyapı ve 
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygu-
lanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile ilgili yaşanan prob-
lemlere ilişkindir. Temiz su sağlama ve atık suları arıtma konuları daha 
önce il özel idarelerinin görev ve sorumluğunda iken 6360 sayılı Kanun 
sonrası bu konuda büyükşehir belediyeleri sorumlu tutulmuştur. Atık 
suların kontrolünden 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi gere-
ğince belediyeler sorumlu tutulmuştur. Su kirliliği kontrol yönetmeliği 
uyarınca büyükşehir belediyeleri altyapı ve kanalizasyon sisteminin yanı 
sıra toplanan atık suların bertaraf edilmesi ve bunun için gerekli atık su 
bertaraf tesislerinin kurulması ile yükümlü kılınmıştır. İlgili yasa gereği 
büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarının artması uygula-
mada teknik personel, mali sıkıntı ve bilgi eksikliği gibi aksaklıkların 
yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Kanalizasyon şebekelerinin ve atık 
su arıtma tesislerinin yetersiz olması bu hususta karşılaşılan en belirgin 
sorunlar arasında değerlendirilebilir.
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9.	 6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	ÇEVRE	
YÖNETİMİ:	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ	

Yukarıda ifade edilen sorunlara yönelik olarak 6360 Sayılı Kanun 
Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları Çalıştayı’na 
katılan büyükşehir belediyeleri ile Çevre Bakanlığının çevre yönetimi ile 
ilgili yetkilileri ve akademisyenlerin ortaya koyduğu çözüm önerilerini 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1. Oldukça genel ve birçok politik alanı kapsayan çevre ile ilgi-
li mevzuatın (yönerge, yönetmelikler vb.) coğrafik ve bölgesel 
farklılıklar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi;

2. 6360 sayılı Kanun ile atık ve düzenli depolama alanları, aktar-
ma istasyonları, vahşi döküm alanlarının belirlenmesinde ve 
yapımında büyükşehir belediyeleri sorumlu kılınmıştır. Yapı-
lacak düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki ve 
sorumluluk alarak bu konularda daha etkin olmasının sağlan-
ması; 

3. Yerel yönetimlerin eğitim kurumları ve basın ile iş birliği ha-
linde inisiyatif alması; atıkların kaynağında ayrıştırılması ve 
geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturulması; 

4. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan ÇEVKO, TÜRKÇEV, 
PAKÇEV gibi kuruluşların işlevinin yeniden değerlendirilme-
si, bu kuruluşların idari ve mali yetkilerinin ilçe belediyeleri-
nin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi;

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği çevre cezalarının 
yeni kriterler üzerinden değerlendirilerek uygulanabilir makul 
bir seviyeye çekilmesi;

6. Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarife-
lerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmelik’te geçen evsel katı atık bedelinin ÇTV’ye eklene-
rek tek elden yürütülmesi ve belirlenecek oranlarda payların 
büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında paylaştırılması; 
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7. Çevre Kanunu çerçevesinde yetki devri alınmış gürültü, ısın-
ma, hafriyat cezalarının tamamının büyükşehir belediyelerine 
gelir olarak kaydedilmesi;4

8. Orman vasfını yitirmiş olan orman arazisi ve kullanılmayan ha-
zine arazilerinin hafriyat, evsel ve endüstriyel katı atık düzenli 
depolama tesisleri olarak değerlendirilmek üzere ücretsiz ola-
rak büyükşehir belediyelerine devredilmesi;

9. Bölgede toplanan atıkların karakterizasyonuna göre Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgesel bazda atık bertaraf/
geri dönüşüm, enerji dönüşüm teknolojilerinin belirlenmesi;

10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenleme yaparak sahipsiz 
atıkların bertaraf edilmesine yönelik yetki ve sorumlulukları 
belirlemesi;

11. Koku Yönetmeliği’nde uygulamaya yönelik sorunların gideril-
mesi amacıyla yeniden ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmesi;

12. Katı atık bertaraf bedellerinin tamamının belediyelere devre-
dilmesi kaydı ile hizmet sınırı genişleyen belediyelerin köy/
mahalle yerleşim birimlerine çevre ve temizlik konusunda hiz-
met götürmesine mali olarak katkı sağlanması;

13. Atık yönetimi konusunda yönetmelikler yetki ve sorumluluk 
paylaşımı konusunda yeterince açıktır. Yetki karmaşasının ya-
şanmaması için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yönetmelik-
ler çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi ve gerekli 
denetimin bu çerçevede yapılması;

14. Gürültü haritaları oluşturularak ilgili eylem planlarının yapıl-
masında ve iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda Bakan-
lığın belediyelere destek olması ve bunları ivedilikle hayata 
geçirmesi;

15. Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)’nın tıbbi atık bertaraf ücreti ile 
ilgili farklı uygulamaları dikkate alınarak, MÇK’nın yetki ve 
işlevinin Bakanlık tarafından bölgesel bazda yeniden düzen-
lenmesi;

4 Halihazırda gürültü ve ısınma bedellerinin tamamı, hafriyat bedellerinin ise %50’si büyük-
şehir belediyelerine %50’si Maliye Bakanlığı’na aktarılmaktadır
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16. Jeolojik ve ekolojik farklılıklardan dolayı mevzuatın uygulan-
masında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak Ba-
kanlığın ilgili mevzuatı bölgesel farklılıkları dikkate alarak 
yeniden düzenlemesi;

17. Katı atık depolama sahaları, geçici hayvan bakım merkezleri, 
hayvanat bahçesi, mezarlık alanları gibi vatandaşların hizmeti-
ne açılan orman arazilerinden ağaç bedelleri ve her yıl ödenen 
tahsis ücretinin kaldırılması.

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Araştırma 
Projesi kapsamında büyükşehir belediyelerinin çevre koruma ve kontrol 
daire başkanlıklarında ya da çevre ile ilgili müdürlüklerde çalışan katı-
lımcılar ile yapılan anket sonuçları da çevre hizmetlerinin yönetimi ile 
ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde yer alan sorular, ilgili birimlerin; 6360 
sayılı Kanun’un uygulama süreçlerini nasıl işlettiğini değerlendirmeye 
yöneliktir. Bu kapsamda, 6360 sayılı kanundan sonra atıkların toplanma-
sı ve bertarafında etkinlik ve verimlilik artmıştır” söylemine katılıyor mu-
sunuz? sorusuna katılımcıların %22’si “kesinlikle katılıyorum,” %66’sı 
“evet, katılıyorum,” %6’sı “kararsızım,” %6’sı ise “hayır, katılmıyorum” 
cevabını vermiştir. Anket sonuçları uygulayıcıların 6360 sayılı Kanun 
sonrasında atıkların toplanması ve bertarfında etkinlik ve verimliliğin 
sağlandığına inandıklarını göstermektedir.

Bir diğer soruda,	Büyükşehir	sınırlarında,	eski	köy/yeni	ma-
halle	 ve	 yeni	 ilçelerde	katı	 atıkların	 toplanması	 ve	büyükşehir	
eliyle	bertaraf	edilmesi	nasıl	mümkün	oldu? sorusuna katılımcıların 
%17’si “yeni tesisler kurulduğunu”, %33’ü “hizmet satın alma yönetimi-
nin devreye girdiğini”, %28’i “ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde 
hizmetlerin sunulduğunu”, %17’si ise “mevcut tesislerden faydalanıldı-
ğını” belirtmişlerdir. Katılımcıların % 5’i söz konusu seçenekler dışında 
kalan diğer yöntemler ile bu hizmetlerin gerçekleştirildiğini ifade etmiş-
lerdir. 6360 sayılı Kanun kapsamında atık imha tesislerinin oluşum süreci 
ne kadar zamanda tamamlandı sorusuna verilen cevaplar ise katılımcı-
ların %55’i “sürecin devam ettiğini”, %22’si “1-2 yıl”, %5’i “1-3 ay” ve 
% 5’i “4-12 ay” sürdüğünü belirtmiştir. Katılımcıların % 11’i ise henüz 
bir çalışmanın yapılmadığını ifade etmiştir. Arıtma işlemleri ve atık top-
lama hizmetleri, ilin coğrafi alanının tahminen ne kadarında sürekli ve et-
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kin şekilde sağlanabiliyor? sorusuna ise katılımcıların %70’i “%61-80”, 
%23’ü “%81-100” ve %6‘sı da “%41-60” olarak cevap vermişlerdir. So-
nuç olarak bu 3 soru birlikte değerlendirildiğine, 6360 sayılı Kanun ile 
özellikle atık yönetiminde etkinliğin sağlandığı söylenebilir. 

Benzer şekilde, Büyükşehir ölçeğinde eski köy/yeni mahallelerde 
yaşanan en önemli çevre sorunu nedir? sorusuna katılımcıların %29’u 
“kanalizasyon”, %23’ü “yeşil alanlar”, %18’i “içme ve kullanma suyu”, 
%29’u ise “imar düzeni” cevaplarını vermişlerdir. “Büyükşehir alanında, 
kentsel alan dışında kalan kırsal alan planlamasında hâlihazırda dene-
tim mekanizmalarının bulunmayışı çevresel sorunlara neden oldu” söyle-
mine katılıyor musunuz? sorusuna katılımcıların %23’ü “evet, kesinlikle 
katılıyorum”, %52’si “evet, katılıyorum”, %23’ü ise “hayır, katılmıyo-
rum” karşılığını vermiştir. Uygulayıcıların sonuç olarak büyük oranda 
yerel denetim mekanizmalarının olmamasının çevresel sorunlara neden 
olduğu sonucuna vardıkları gözlenmektedir.

Kendi ilinizdeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri uygulamalarını dik-
kate aldığınızda, “İl ölçeğinde yetkileri genişletilen büyükşehir belediyele-
rinin sunduğu hizmetlerde standartlaşma oldu ve sunulan hizmetler yerel 
nitelikli olma özelliğini (subsidiarite) kaybetti” söylemine katılır mısınız? 
sorusuna katılımcıların %49’u “katıldığını”, %17’si “kararsız olduğunu” 
ve %33’ü ise “katılmadığını” belirtmiştir. Benzer nitelikte bir başka so-
ruda ise, 6360 sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, ilinizdeki 
yerel hizmet sunumlarında yaşanan gelişmeler ne yöndedir? sorusunu 
katılımcıların %64’ü “olumlu”, %18’i “kararsız” ve %18’i “olumsuz” 
olduğu cevabını vermişlerdir. 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi 
sonrası büyükşehir belediyelerinde hizmet sunulan alan genişledi. Bu 
süreçte sizin ilinizde vatandaşların hizmet taleplerinde nicelik ve nitelik 
olarak bir değişim görüldü mü? sorusuna ise %81’i “talebin değiştiğini”, 
%9’u “kararsız olduğunu” %10’u ise “herhangi bir değişim olmadığını” 
belirtmiştir.

İlinizde, 6360 sayılı Kanun’un uygulama sürecinde yerel hizmet-
lere yönelik vatandaşlara, paydaşlara ve/ya kurum çalışanlarına yönelik 
beklenti-netice (memnuniyet) anketi uygulandı mı? sorusuna ise katılım-
cıların %25’i “kapsamlı bir çalışmanın yapıldığını”, %33’ü “kararsız 
olduğunu”, %42’si ise “herhangi bir çalışma yapılmadığını” belirtmiş-
tir. Son olarak 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, muhatap sorunu 
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oldu mu? Olduysa en çok hangisinde böyle bir sorun yaşanıyor? sorusunu 
katılımcıların değerlendirmesi istenmiştir. İlgili soruya verilen cevaplar 
ise %92’si “ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında”, %8’i ise 
“belediye ile mülki idare birimleri arasında” sorunlar yaşandığını belirt-
miştir. 

Sonuç olarak anket sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğine, 
yerel düzeyde atık başta olmak üzere çevre hizmeti sunumu noktasında 
6360 sonrası bir iyileşmenin olduğu kanaati açık bir şekilde ortaya ko-
nulmuştur.

10.		SONUÇ	VE	GENEL	DEĞERLENDİRME

Çevre sorunları günümüz toplumlarını meşgul eden en önemli so-
run alanları arasında yer almaktadır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından sonra çevre sorunlarının çeşitliliğinde ve toplumsal yaşamı 
tehdit etme boyutlarında ciddi bir artış olduğu gözlenmiştir. Çevre sorun-
larının yerel niteliklere sahip olması ve olası tehditlerin de yerel ölçekli 
olması nedeniyle merkezi idarelerden ziyade yerel yönetimler tarafın-
dan uygulanan politikalar gerekli görülmektedir. Yerel yönetimler çevre 
sorunlarının hem temel kaynağı hem de çözüm odağıdır. Diğer taraftan 
çevre sorunları ile mücadele, etkin ve kapsamlı bir çevre yönetimi sü-
recini, etkin politikaların üretilmesini bu politikaların uygulanmasını 
ve her yönetim düzeyinin aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Mevcut 
hukuki düzenlemeler, özellikle 6360 sayılı Kanun dikkate alındığında, 
Türkiye’de yerel yönetim birimlerine özellikle belediyelere doğrudan ya 
da dolaylı olarak çevre ile ilgili önemli görev ve sorumluluklar yüklendiği 
görülecektir.

6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerini etkin hizmet üretme-
ye odaklanan güçlü yönetim birimi haline getirmiştir. Bu yasa ile il mül-
ki sınırlar ile belediye hizmet sınırları örtüştürülmüş, büyükşehirlerde 
il özel idareleri ve köy gibi yerel yönetim birimleri kaldırılmış, belde 
ve köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Özetle metropollerde güçlü bir 
büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinden oluşan ikili bir yerel yö-
netim modeli öngörülmüştür.

2016 yılında YERELSEN tarafından gerçekleştirilen “6360 Sa-
yılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Uygulama Sonuçları 
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Araştırma Projesi” kapsamında büyükşehir belediyelerinden ilgili dai-
re başkanları başta olmak üzere çevre koruma ve kontrol birimlerinde-
ki yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen Çalıştay ve uygulanan an-
ket sonuçlarına göre, 6360 sayılı Kanun’un çevre hizmetleri ve yönetimi 
üzerindeki etkileri değerlendirilmiş, uygulamada karşılaşılan belirgin 
sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. İlgili yasa ile çevre yönetimine 
ilişkin olarak; 

 Planlama ve kurumsallaşma bakımından karşılaşılan sorunlar

 Çevre bilinci ve farkındalığa ilişkin sorunlar

 Katı atık yönetimine ilişkin sorunlar

 Mali hususlara ilişkin sorunlar

 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde denetim ve ceza yetkisinde 
yaşanan karmaşa sorunu

 Gürültü haritalarının hazırlanması, iklim değişikliği, hava kirli-
liğine ilişkin sorunlar 

temel başlıklarından oluşan sorunlar tespit edilmiştir. 

Yapılan anket çalışmalarından çıkarılacak en temel çıktı ise genel 
olarak başta 6360 olmak üzere son dönemlerde yapılan yasal düzenleme-
lerin çevre hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirdiğidir. Ancak, 
planlama ve yönetim birimlerinin küçük olması katılımın, tercih ve bek-
lentilerin daha fazla dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yerel dü-
zeyde sunulan hizmetlerin özsel nitelikleri farklılık arz ettiği için her bir 
hizmet kolu için en uygun ölçekte hizmet sunulması etkin ve kapsamlı 
bir çevre yönetiminde başarı şansını artıracaktır. İlgili yasa üzerinde bu 
çalışmada ortaya konulan çözüm önerileri çerçevesinde yapılacak deği-
şikliklerle belediyeler tarafından sunulan çevre hizmetlerinde daha etkin 
bir yönetimin oluşturulması ve memnuniyetin artması mümkün olacaktır. 
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EK:	ÇEVRE	VE	ATIK	YÖNETİMİ	ANKET	SONUÇLARI

(1) 6360 sayılı Kanun’dan sonra atıkların toplanması ve bertarafında etkinlik 
ve verimlilik artmıştır” söylemine katılıyor musunuz?

%22,22222  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%66,66667  Evet, katılıyorum.

%5,555556  Kararsızım.

%5,555556  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(2) Büyükşehir sınırlarında, eski köy/yeni mahalle ve yeni ilçelerde katı atıkla-
rın toplanması ve büyükşehir eliyle bertaraf edilmesi nasıl mümkün oldu?

%16,66667  Yeni tesisler kuruldu.

%0  Belediye şirketi yetkili oldu.

%33,33334  Hizmet satın alma yönetimi devreye girdi.

%16,66667  Mevcut tesislerden faydalanıldı.

%27,77778  İlçe belediyeleri ile koordinasyon içinde hizmetler sunuldu.

%5,555556  Diğer.

(3) 6360 sayılı Kanun kapsamında atık imha tesislerinin oluşum süreci ne ka-
dar zamanda tamamlandı?

%5,555556  1-3 ay

%5,555556  4-12 ay

%22,22222  1-2 yıl

%55,55556  Süreç devam ediyor

%11,11111  Henüz bu tesislerle ilgili bir çalışma yok

(4) Arıtma işlemleri ve atık toplama hizmetleri, ilin coğrafi alanının tahminen 
ne kadarında sürekli ve etkin şekilde sağlanabiliyor?

%0                 %0-20 

%0                 %21-40

%5,882353    %41-60

%70,58823    %61-80

%23,52941    %81-100
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(5) Büyükşehir ölçeğinde eski köy/yeni mahallerde yaşanan en önemli çevre 
sorunu nedir?

%29,41177  Kanalizasyon

%23,52941  Yeşil alan

%17,64706  İçme ve kullanma suyu

%29,41177  İmar düzeni

%0  Diğer

(6) “Büyükşehir alanında, kentsel alan dışında kalan kırsal alan planlamasında 
halihazırda denetim mekanizmalarının bulunmayışı çevresel sorunlara ne-
den oldu” söylemine katılıyor musunuz?

%23,52941  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%52,94118  Evet, katılıyorum.

%0  Kararsızım.

%23,52941  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(7) “İlde numerataj hizmetleri, büyükşehir belediyesi olduktan sonra daha ko-
lay ve sorunsuz olarak işlemeye başladı” fikrine katılıyor musunuz?

%23,52941  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%41,17647  Evet, katılıyorum.

%23,52941  Kararsızım.

%5,882353  Hayır, katılmıyorum.

%5,882353  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(8) Yeni büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde coğrafi bilgi sistemi ne ka-
dar sürede kuruldu?

%47,05882  İlk yıl içinde tüm kurulumlar tamamlandı.

%41,17647  Kurulum süreci başladı, ancak henüz tamamlanmadı.

%5,882353  Kurulum süreci henüz planlama aşamasında.

%5,882353  Kuruluma ilişkin durum tespitleri devam ediyor.

%0  Kuruluma ilişkin bir süreç henüz işlemiyor.
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5.

BÖLÜM 
SU	VE	KANALİZASYON	
İDARESİ	HİZMETLERİ

Özcan SEZER1

1.	GİRİŞ

Kentleşme ile birlikte kent nüfusunun artması beraberinde birçok 
altyapı hizmetinin sunulmasını gerektirmektedir. Kentleşme aynı zaman-
da devletin yüklendiği hizmetler açısından faaliyetlerde bulunmasını 
gerektiren ekonomik, sosyal, fiziki ve nüfus alanlarındaki değişiklikleri 
de içermektedir (İsbir, 1991:14). Su ve kanalizasyon hizmetleri teknik 
özellikleri olan ve bir bütün halinde kurulup, sunulması birbirine bağ-
lantılı ağ sistemi gerektiren kent sınırlarını aşan bir niteliğe sahiptir. Bu 
nedenle bu tür teknik özellikli fiziki alt yapı hizmetleri için özel birimler 
kurulması zaruri olmuştur (Kavruk, 2002: 253). Altyapı hizmetleri olarak 
değerlendirdiğimiz su ve kanalizasyon hizmetleri bir şehrin gelişimin-
de ve yerel kalkınmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda Bü-
yükşehir yönetimlerinin en temel sorumluluk alanlarından biri kentlerin 
altyapı gibi fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması ve planlı kentleşmenin 
sağlanmasıdır. Kentin ve kente yaşayanların en temel öncelikli ihtiyacı 
ve aynı zamanda sağlıklı ve yeter derecede sunumunun bir yaşam kalitesi 
ölçütü olduğu hizmet, su ve kanalizasyon ve buna bağlı hizmetlerdir.

Dünya genelinde nüfus artışı, su kaynaklarının kirletilmesi, bi-
linçsiz kullanımı, ülke yönetimlerince suyun politik bir araç olarak kul-
lanılması gibi birçok nedenden dolayı su yönetimiyle ilgili krizler çok 
sık gündeme gelmektedir. Ayrıca kullanılan suyun atık haline geldikten 
sonra toplanması, iletilmesi ve arıtılarak çevreye zarar vermeden alıcı 
ortama sunulması da çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre anlayı-
şı açısından oldukça önemlidir. Tüm bu ifade edilenler, günümüzde su 

1 Doç. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, ozcansezer67@yahoo.com 
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ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması esnasında etkinlik, verimlilik, 
planlama, kalite, insan ve çevre odaklılık gibi konuları ön plana çıkar-
maktadır (Karahan ve Akdağ, 2014: 181). 

Su ve kanalizasyon ve buna bağlı olarak diğer altyapı ihtiyaçlarının 
sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi, çevreye olan duyarlılığın sağlanması 
ve kentsel gelişimin sürdürülebilir olması için öncelikli olarak kent plan-
lamasına ağırlık vermek gerekmektedir (Kaya, 2007: 48). Günümüzde 
kentlerimizin birçoğuna bakıldığında plansız altyapı nedeniyle etkin bir 
kalkınmanın sağlanmasının zorluğu ortaya çıkmaktadır. Plansız bir kent-
te altyapı hizmetleri oldukça yüksek maliyet getiren hizmetlerden olmak-
tadır. Örneğin; planlama standartlarına göre bir bölgede yol alanlarının 
toplam alana oranı %10-15 arasında olması gerekmektedir. Oysa plansız 
kentleşmeye sahne olan bölgelerde bu oran %20’lere çıkmaktadır. Yani 
olması gerekenin %50-100 daha fazla yol yapımı gerekli olmaktadır. Bu 
durum içme suyu, atık su, yağmur suyu, telekomünikasyon, doğal gaz, as-
faltlama, bordur-tretuvar gibi yol akslarında yapılması gereken yatırım-
ların aynı oranda fazla olmasını gerektirmektedir. Sonuçta, kentin zaten 
kıt olan kaynakları altyapı yatırımlarını bile karşılamakta zorlanmaktadır 
(Kaya, 2007: 148). 

Kentlerin fiziki gelişiminde son derece önemli olan su ve kanali-
zasyon hizmetleri kapsamında suyun kullanıcıya dağıtılması, şebekenin 
bakımı, su kalitesinin kontrolü ve fiyatlandırılması, atık suların arıtılarak 
bertaraf edilmesi, yağmur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetler yer 
almakta ve genel olarak bu tür hizmetler belediyelerin sorumluluğunda 
bulunmaktadır. Kentlerin nüfusunun artması, ölçek olarak büyümeleri 
ile birlikte en temel kamu hizmetleri arasında yer alan su ve kanalizas-
yon hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması da önem arz 
etmektedir. Bu tür hizmetlerin finansmanı ile ilgili olarak son yıllarda 
Avrupa ve Dünya ölçeğinde önemli gelişmeler olmaktadır. Özellikle çev-
re koruma politikaları ile bütüncül bir yaklaşımla sunulması gereken bu 
hizmetlerin finansmanı ve yönetimi konusunda yeni modeller geliştiril-
mekte ve yeni yönetim yaklaşımları ortaya konulmaktadır. 

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulduğu yönetim yapısı, doğru-
dan ve dolaylı olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir: Birincisi, bele-
diyelerin içme suyu ve kanalizasyon hizmetini doğrudan sunmaları, ikin-
cisi; bir belediye hizmet biriminin görev ve sorumluluğunda ve belediye 
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bütçesi içinden sağlanması durumudur (Tortop, 1993). Bunların dışında 
kanalizasyon şebekesi olamayan belediyelerde, sadece su hizmeti veren 
su bürosu, su şefliği gibi belediye hizmet modelleri ya da belediye fen 
işleri birimi altında bayındırlık hizmetleri ile birlikte su hizmetinin sağ-
lanması şeklinde hizmet sunulabilmektedir. Altyapı Birlikleri de su ve 
kanalizasyon hizmetlerini yürüten bir diğer örgütlenmedir. Anayasa’nın 
127. maddesinde düzenlenen birlik kurma ile ilgili hükümden sonra 
kentsel altyapı alanında birlik düzeyinde birçok örgütlenme gerçekleşti-
rilmiştir (Görer, 2000: 380-381). 

Kentlerin fiziki ve nüfus açısından büyümesiyle birlikte, kentlerin 
imar planlarının uygulanmasında yeni oluşan küçük ve uzaktaki yerle-
şim birimleri plan disiplininin ve bütünlüğünün dışında kalınca, kentin 
imarında kaynak, denetim ve estetik bütünlük sorunları da artmaktadır. 
Özellikle, New York, Londra, Tokyo, Moskova, Şanghay ve Meksika City 
gibi kentlerde kent merkezinden kilometrelerce uzakta bulunan yerleşik 
alanlara ulaşım ve altyapı hizmetlerinin görülebilmesi yeni örgütlenme 
modellerinin aranmasına gerek duyulmuştur (Keleş, 2012: 2). Sözü edi-
len nedenlerden dolayı, dünyanın metropol nitelikli birçok büyük ken-
tinde anakent belediyeleri için özel yönetim modelleri oluşturulmuş ve 
uygulanmaya başlamıştır. Bu bağlamda merkezde yer alan belediye ile 
çeperlerindeki yerleşim yerleri arasında kimi hizmetlerle ilgili anlaşma-
lar yapmak, yerel yönetim birlikleri oluşturmak, ya da belli kamu hiz-
metlerinin görülmesini üstlenecek, İSKİ, ASKİ, BUSKİ gibi özel amaçlı 
kamusal örgütler kurmak gibi modellerin denendiği yerler vardır. Bazı 
yerlerde ise kamu hizmetlerinin üretilip sunulmasında yaşanan eşgüdüm 
sorunlarını aşabilmek için, sözü edilen birimlerin tüzel kişiliği kaldırıla-
rak birleştirilmeleri gündeme gelmektedir. Bunların yeterli görülmediği 
yerlerde ülkemizde de uygulanmakta olan iki düzeyli yapı düzenlemele-
rini tercih eden ülkeler de bulunmaktadır (Keleş, 2012: 2).

Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile Büyükşe-
hirlerin sayısı 30’a yükselmiş ve Büyükşehirlerin sınırları il mülki sınırı 
olmuştur. Kanun ile Büyükşehir olan yerlerde il özel idareleri ve köylerin 
hukuki kişiliğine son verilmiştir. Konusu kalmayan birlikler kaldırılmış-
tır. Kanun ile yeni	kurulan	Büyükşehirlerde	Su	ve	Kanalizasyon	
İdareleri	büyükşehir	belediyesinin	bağlı	kuruluşu	olarak	kurul-
muştur. İstanbul ve Kocaeli illeri hariç Büyükşehir belediyeleri ve bağlı 
idarelerin yatırım bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile belediye 
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sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetleri için ayırma-
ları ve kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmada su ve kanali-
zasyon idaresi hizmetleri kapsamında 6360 sonrası ortaya çıkan sorunlar, 
kırsal alanlara su ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesindeki sıkın-
tılar, hizmetlerin organizasyonu, finansmanı konuları analiz edilerek, bu 
konuda gerek akademisyenlerin gerekse uygulayıcıların değerlendirme 
ve görüşleri de ortaya konulacaktır. 

2.	SU	VE	KANALİZASYON	HİZMETLERİ:																					
DÜNYADA	VE	TÜRKİYE’DE	İDARİ	YAPILANMA

Su ve Kanalizasyon idareleri dünyada birçok ülkede metropoliten 
alanlarda altyapı hizmetlerini yerine getiren sırf bu özel amaçla kurul-
muş olan idarelerdir. Yerel yönetim birimlerinin, yapılarının, mali ve 
teknik olanaklarının karşılamaya yetmediği bazı hizmetlerin görülmesi, 
anakent ölçüsünde bu hizmetler için “özel amaçlı” örgütler kurmayı ge-
rektirmektedir (Keleş, 2006: 278). Dünyada birçok ülkede kurulan bu 
kuruluşlar genellikle “temsili organlar” tarafından yönetilirler. Yerel yö-
netimler içerisinde bu tür örgütlenmelerin önemi büyüktür. Genel amaçlı 
yerel yönetim birimleri tarafından yerine getirilemeyen pek çok hizmet 
ya da faaliyetler bu kuruluşlarca yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, 
su ve kanalizasyon idareleri gibi özel amaçlı yerel yönetim kuruluşlarının 
kullanılması, genel amaçlı yerel yönetim birimleri üstüne yerleşen, üst 
üste gelmiş karmaşık birimler yaratmaktadır (Kalabalık, 2005: 90).

Genel olarak su ve kanalizasyon idaresi gibi özel amaçlı kuru-
luşlar, kendi personeli, bütçesi ve belirlenmiş bir yetki alanında kamu 
hizmeti yürüten kuruluşlardır. Özel amaçlı kuruluşlar yetki genişliğine 
ve bürokratik hiyerarşiye sahip merkezi idare kuruluşlarından da farklı-
dırlar. Çünkü bu kuruluşlar merkezi idarenin hiyerarşisinin de dışında-
dırlar, üyelerinin seçimle oluştuğu temsili yönetim organlarına da sahip 
olabilirler. Özellikle belediyeler arası özel amaçlı kuruluşlar, kendilerini 
teşkil eden belediyelerin temsili organlarının üyelerinden oluşmaktadır 
(Kalabalık, 2005: 90). Bu tür özel amaçlı örgütlenmelerin kurulmasının 
en önemli nedeninin bürokrasinin ağır işleyen çarkının hızlandırılmış 
olacağı ve hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulacağı düşüncesidir 
(Keleş, 2006: 278). Özel amaçlı örgütler, Büyükşehirlere özgü ve bu ne-
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denle, yerel düzeyde kurulmuşlardır. Bu yönüyle hizmet yerinden yöne-
tim kuruluşlarına benzetilebilir (Kavruk, 2002: 215).

Su ve kanalizasyon idareleri gibi özel amaçlı yerel yönetim birim-
lerinin ortaya çıkışının, birbiriyle ilişkili, tarihi, coğrafi, hukuki, milli ve 
anayasal sebepleri bulunmaktadır. Yerel halk için uygun olan yerleşme 
alanının belirlenmesiyle ilgili coğrafi telakkiler ve yönetim için etkililik, 
her zaman özel amaçlı kuruluşların teşkilinde temel nedenler olagelmiş-
tir (Kalabalık, 2005: 90). Özel amaçlı kuruluşlar, konuları olan hizmeti 
ya da hizmetleri bir yerel birime değil, anakent alanını oluşturan tüm 
yerel yönetimlere sunar ve böylece, belediye sınırlarının belli hizmetler 
için optimal ölçeği oluşturmamasından doğan sakıncaları ortadan kaldı-
rırlar (Keleş, 2006: 278-279). 

Belediyeler arası olanların aksine, belediye içi özel amaçlı yerel 
yönetim kuruluşları genellikle ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Hindistan gibi İngiliz geleneğinden etkilenen ülkelerde bulunmaktadır. 
Belediye içi özel amaçlı kuruluşların kurulma nedenleri, belediyeler ara-
sı kuruluşların kurulmasından daha karışıktır. En başta gelen nedenler, 
anayasal ve siyasi olanlardır (Kalabalık, 2005: 90-91). 

Anglo-Sakson yönetim geleneğinin egemen olduğu ülkelerde gö-
rülen özel amaçlı yerel yönetimler aynı zamanda bir metropoliten yerel 
yönetim modelidir ve bu modelde metropoliten alanla veya iki ya da daha 
fazla yerel yönetimle ilgili su, ulaşım, kanalizasyon gibi temel hizmetle-
ri, bu alanın tamamında veya bir kısmında yerine getirmek üzere, özel 
amaçlı (ad hoc) metropoliten kuruluşlar kurulmuştur. Fonksiyonel olarak 
parçalanmış metropollerde yerel yönetimlerin hizmet sorumlulukları sı-
nırlıdır ve temel bazı fonksiyonlar özerk yapılı yerel kuruluşlara devre-
dilir. ABD’de metropoliten veya bölgesel özel kuruluşlar bu alanlarla il-
gili olarak buralarda bulunan yerel yönetimlerin sorunlarının üstesinden 
gelmek üzere kurulmaktadır. Ör., Güney Kaliforniya Sular İdaresi, Co-
unty’deki belediyelere su sağlamaktadır (Kalabalık, 2005: 91). ABD’de 
kentler gelirlerini artırmak ve sanayi ve ticari faaliyetleri kendilerine çe-
kebilmek için vergilerde indirim yapmak ya da bazı kamu hizmetlerini 
ücretsiz sunmak gibi uygulamalara gidebilmektedirler. Bu tür uygula-
malar arttığında ise yerel yönetimlerin giderleri de artmakta dolayısıyla 
kanalizasyon harcamalarından kaynaklanan işletme harcamaları da art-
maktadır (Marın, 2005: 26).
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Özel amaçlı kuruluşlar toprağın korunması, su temini ve dağıtımı, 
sağlık, kanalizasyon, her türlü terminal yapım ve işletimi, parklar, konut, 
elektrik ve toplu taşımacılık gibi her türlü alanda hizmet sunmak amacıy-
la kurulabilmektedir. Özel amaçlı kuruluşların faydalı yönleri; hizmetle-
rin yerine getirilmesinde partizanlıklar ortadan kaldırılabilir veya en aza 
indirilebilir. Bunlar genellikle tek bir hizmeti yerine getirmek üzere ku-
rulduklarından, bu hizmette uzmanlaşmaları ve metropoliten alan çapın-
da gereği gibi yerine getirmeleri mümkün olur. Olumsuz yanları da ola-
bilir. Örneğin, görevlerde çatışmalar, otorite sorunları gibi. Diğer yandan 
aşırı uzmanlaşmış yöneticiler tarafından yönetildiği için, halkın bunlar 
üzerinde denetim yapılabilmesi imkânlarının sınırlılığı, bu kuruluşları 
halka kapalı hale getirir. Bazı durumlarda fonksiyonel uzmanlaşma, kar-
şılıklı bağımlılık içinde bulunan metropoliten sorunların koordineli bir 
biçimde ele alınmasını zorlaştırır (Kalabalık, 2005: 92).

Özel amaçlı kuruluşlar olarak su ve kanalizasyon idarelerine su 
yönetimi konusunda önemli görevler düşmektedir. Kamu su kaynakları-
nın kalitesi ve miktarı, su kullanımı ve talebi, sosyal, ekonomik ve çev-
re konularındaki diğer bilgilere ulaşabilir durumda olmalıdırlar. Bu tür 
bilgilerin güncelleştirilebilir olması da taleplere cevap vermek açısından 
gereklidir. Bu bağlamda su ve kanalizasyon idarelerinin insan kaynak-
larının geliştirilmesi ve bunun yanı sıra su kullanımı konusunda kamu 
bilincinin oluşturulması da son derece önemlidir. Burada önemli olan su 
ve kanalizasyon idarelerinin kamuya karşı olan sorumluluklarının artırıl-
masıdır (Kartal, 1999: 104-105).

Kıt bir kaynak olan suyun sürdürülebilir yönetimi için gerekli ön-
koşul tüm maliyetin planlama ve geliştirme sırasında göz önünde tutul-
masıdır (Kartal, 1999:105). Kentsel kanalizasyon hizmetlerinden kay-
naklanan giderlerin karşılanabilme düzeyi günümüzde bu idarelerin en 
önemli sorunları arasında sayılmaktadır. Hizmetin kalitesi, niceliği ve 
üretim faktörlerinin fiyatı, bir kentsel hizmetin uzun dönem ortalama ma-
liyetini etkileyen en önemli faktörlerdendir (Hirsh, 1968: 495). Ortalama 
maliyetleri etkileyen en önemli unsurlardan biri de su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin yürütülmesinde optimal büyüklük konusudur. Ülkemizde 
6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırları 
olduğundan tüm şehrin su ve kanalizasyon hizmetleri su ve kanalizas-
yon idareleri tarafından gerçekleştirilmek durumunda olacaktır. Coğrafi 
olarak sınırları geniş olan şehirlerde doğal olarak maliyet de artacaktır. 
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Geniş bir alana yayılan, dağınık bir alana kümelenen kentsel ve kırsal 
alanlarda ilin en uzak yörelerine hizmet sağlamak ve bu tür tesislerden 
yararlanma olanağı sağlamak büyük yatırımları gerektirecektir. 

3.	 TÜRKİYE’DE	SU	VE	KANALİZASYON	
İDARELERİNİN	GENEL	GÖRÜNÜMÜ	
VE	İLGİLİ	MEVZUAT

3.1.	Su	ve	Kanalizasyon	Hizmetleri	Genel	Yapı

Ülkemizde Su ve Kanalizasyon hizmetleri çerçevesindeki genel 
yapı aşağıda tablodaki gibidir.

Tablo	1:	Yerel	Yönetim	Birlikleri	Ve	Belediye	Bağlı	İdareleri	Sayısı

Türü Belediye	Bağlı	İdareleri Mahalli	İdare	Birlikleri

2014 33 783

2015 33 787

Kaynak: MİGM 2016 Verileri

Tablo	2:	Türleri	İtibariyle	Yerel	Yönetim	Birlikleri

Türü 2014 2015

Ülke Düzeyinde Birlikler 2 2

Belediye Hizmet Birliği 56 54

Özel İdare-Belediye Hizmet Birliği 11 10

Kalkınma Birliği 11 9

Çevre Altyapı Hizmet Birliği 98 98

Turizm Altyapı Hizmet Birliği 53 52

İçme Suyu Birliği 93 96

Köylere Hizmet Götürme Birliği 444 450

Diğer 15 16

Toplam 783 787

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2015 Genel Faaliyet Raporu
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Ülkemizde; 450’si köylere hizmet götürme birliği (KHGB), 96’sı 
içme suyu birliği, 54’ü belediye hizmet birliği, 52’si turizm altyapı hiz-
met birliği, 98’i çevre altyapı hizmet birliği, 10’u özel idare-belediye hiz-
met birliği, 2’si ülke düzeyinde birlik, 9’u kalkınma birliği ve 16’sı diğer 
birlikler olmak üzere toplam birlik sayısı 787’dir. 08.03.2011 tarihli ve 
6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama birlikleri, mahalli idare 
birlikleri kapsamından çıkarılmıştır. 6360 sayılı Kanun kapsamına giren 
büyükşehirlerdeki köylere hizmet götürme birlikleri tasfiye olmuştur.

Tablo	3:	Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	İdareler

Su	ve	Kanalizasyon	İdareleri Web	Adresi

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.adana-aski.gov.tr/

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.sakarya-saski.gov.tr/

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.aski.gov.tr/

Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü http://www.asat.gov.tr/

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.buski.gov.tr/

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.diski.gov.tr/

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.eski.gov.tr/

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.gaski.gov.tr

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.iski.gov.tr

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.izsu.gov.tr

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.kaski.gov.tr

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.isu.gov.tr

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.koski.gov.tr

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.meski.gov.tr

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.saski.gov.tr
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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.maski.gov.tr

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.suski.gov.tr

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.muski.gov.tr

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.oski.gov.tr

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü

http://www.tiski.gov.tr

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.marsu.gov.tr

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü

http://www.maraskaski.gov.tr

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.balikesir-baski.gov.tr/

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.manisasu.gov.tr

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.hatsu.gov.tr

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.teski.gov.tr

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.aydinaski.gov.tr

Van Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü http://www.vaski.gov.tr

Denizli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü

http://www.deski.gov.tr

Diğer Bağlı İdareler

Ankara Elektrik, Gaz ve Otobüs Genel Müdürlüğü 
(EGO)

http://web.ego.gov.tr

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (İETT)

http://www.iett.gov.tr

İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Tramvay 
Genel Müdürlüğü (ESHOT)

http://www.eshot.gov.tr
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Tablo	4:	Yerel	Yönetimler,	Yerel	Yönetim	Birlikleri	ve	Bağlı	
İdareler	Personel	Sayıları

Yerel	
Yönetim	
Türü

Memur
Sözleşmeli	
Personel
Sürekli

İşçi TOPLAM

Geçici

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

İl Özel 
İdareleri

7.197 5.413 230 260 12.321 9.518 606 188 20.354 15.379

Belediyeler 104.974 97.918 3.620 8.407 86.207 69.487 5.999 4.972 200.800 180.784

Belediye 
Bağlı 
İdareleri

13.383 13.426 366 1.173 21.587 17.006 286 679 35.622 32.284

Mahalli 
İdare 
Birlikleri

707 243 422 197 396 401 723 366 2.248 1.207

Toplam 126.261 117.000 4.638 10.037 120.511 96.412 7.614 6.205 259.024 229.654

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2015 Genel Faaliyet Raporu

2015 yılı itibarıyla mahalli idarelerde çalışan toplam 229.654 per-
sonelin; 180.784’ü belediyelerde, 15.379’u il özel idarelerinde, 32.284’ü 
belediye bağlı idarelerinde, 1.207’si mahalli idare birliklerinde (KHGB 
hariç) çalışmaktadır.

Tablo	5:	Yerel	Yönetimlerde	Hizmet	Satın	Alma	Yöntemiyle	
Çalıştırılan	Personel	Sayıları

Yerel	Yönetim	Türü
Hizmet	Satın	Alma	Yöntemiyle	Çalıştırılan	

Toplam	Personel	Sayısı

2014 2015

İl Özel İdareleri 1.850 3.176

Belediyeler 195.180 268.588

Belediye	Bağlı	İdareleri 25.872 39.796

Mahalli İdare Birlikleri 470 614

Toplam 223.372 312.174

Kaynak: İçişleri Bakanlığı 2015 Genel Faaliyet Raporu, s. 46

2015 yılı itibarıyla yerel yönetimlerde; 312.174 personel hizmet 
satın alma yöntemiyle çalışmaktadır. Bunun 3.176’sı il özel idarelerinde, 
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268.588’i belediyelerde, 39.796’sı belediye bağlı idarelerinde ve 614’ü 
yerel yönetim birliklerindedir. Yerel yönetimlerde çalışan kadrolu per-
sonel sayısında azalma trendi gözlenmekle beraber, hizmet satın alma 
yöntemiyle personel çalıştırmada sürekli bir artış gözlemlenmektedir.

Tablo	6:	Hizmet	Grupları	İtibariyle	Belediye	Bağlı	İdarelerinin	
Personel	Sayıları
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2014 2.048 4.897 4.989 179 73 1.196 13.383 366 21.587 286 49,004

2015 1.882 5.333 4.995 181 161 874 13.426 1.173 17.006 679 45,710

Kaynak:	İçişleri Bakanlığı 2015 Genel Faaliyet Raporu, s. 51

3.2.	Su	ve	Kanalizasyon	İdareleri	Hizmetleri	İle	ilgili	
Mevzuat:	2560	Sayılı	İSKİ	Kanunu

Anakentlerde özel amaçlı örgütlenme şekli olarak nitelendirilen 
su ve kanalizasyon idarelerinin ülkemizdeki ilk uygulaması Kasım 1981 
tarihinde 2560 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan İstanbul Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) dür. Sözü edilen Kanun ile o 
dönemde İstanbul Belediyesi’nin su ve kanalizasyon işleri, bağımsız büt-
çeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir özel amaçlı kuruluşa bırakılmış-
tır. İSKİ kurulmadan önce, İstanbul’da su hizmetleri Sular İdaresi’nce; 
kanalizasyon hizmetleri, Mecralar Müdürlüğünce yerine getirilmekteydi. 
Bu tarihlerde İstanbul Belediyesi dışında, İstanbul ve çevresinde mevcut 
33 belediyenin her biri su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumluydu. 
İstanbul’un su ve kanalizasyon hizmetlerini kentin bütününde, tek elden 
yürütmek üzere İstanbul valisinin gözetim ve denetimi altında, İSKİ bir 
bölge kuruluşu olarak ihdas edilmiştir. 1983 yılında yapılan bir düzenle-
me ile İSKİ’nin merkezi idare ile bağı daha da güçlendirilmiştir. 

Bu dönemde 2560 sayılı Kanun İSKİ’nin hizmet alanını İstanbul 
Belediyesi sınırları olarak belirlemiş ise de 1981 yılı içinde çevresindeki 
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31 belediye ile 23 köyün tüzel kişilikleri kaldırılıp, belediye şube mü-
dürlüğü ya da mahalle olarak kendisine bağlanmış olduğundan, sınırları 
yeniden çizilmiş bir anakent niteliği kazanmıştır (Keleş, 2006: 280). 

İSKİ Kanunu’nun 1. maddesine göre, şehrin yararlandığı su kay-
nakları Büyükşehir belediye sınırlarının dışında da olsa İSKİ tarafından 
yürütülecektir. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve 
köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne 
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ 
personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

2560 sayılı Kanun’un 2. maddesinde İSKİ’nin görev ve yetkileri şu 
şekilde sayılmıştır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı 
ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her 
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu pro-
jelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları 
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yap-
tırmak ve gerekli yenilemelere girişmek;

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yer-
lerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma ye-
rine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için 
abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakıla-
cakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak 
veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak 
ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların 
bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere 
girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının 
ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile 
kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına 
yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulma-
sını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbi-
ri almak,
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d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki 
belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yet-
kileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, eko-
nomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hiz-
metleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu 
veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu mak-
satla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde 
her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma 
hakları tesis etmek.

İSKİ Kanunu’nun 1.ve 2. maddesi birlikte değerlendirildiğinde su 
ve atık su kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek su hizmetleri; 

- İçme suyu hizmetleri

- Kullanma suyu hizmetleri

- Endüstri suyu hizmetleri

- Kullanılmış su hizmetleri

- Yağış suları (yağmur) hizmetleri 

Bu hizmetlerden içme suyu, kullanma suyu, endüstri suyu ve 
kullanılmış su hizmetleri bedellerinin İSKİ Kanunu’nun 23. maddesi-
ne göre belirlenecek tarifelere göre tahsil edileceği ortaya konulmuştur. 
Ancak yağmur suları hizmetleri (yatırımları) bedelleri için 2560 sayılı 
İSKİ Kanunu’nun 23. maddesindeki tarifeler dışında aynı Kanunun 25. 
maddesinde ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Yağmur sularının uzaklaştı-
rılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, ge-
rekli harcamaların ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla su ve atık su 
kuruluşları tarafından yerine getirileceği ve bu tesislerin yapılması veya 
işletilmesine ilişkin harcamaların tarifelere dâhil edilemeyeceği açıklan-
mıştır (Onan ve Kurt, 2012: 31).

İSKİ, 1981 yılında İstanbul Belediyesi’nden bağımsız olarak ku-
rulmuş olsa da 1984 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmıştır. 
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İSKİ’nin Kanunda sözü edilen görevlerini yerine getirebilmesi için 
dört organı bulunmaktadır. Bunlar, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, De-
netçiler ve Genel Müdürlük ’tür. Mayıs 1984’te kabul edilen 3009 sayılı 
Kanun ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İSKİ Genel Kuru-
lu olarak görev yapması kararlaştırılmıştır. İSKİ Yönetim Kurulu ise bir 
Başkan ile 5 üyeden oluşmaktadır. Büyük Şehir Belediye Başkanı Yöne-
tim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, 
Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile genel 
müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde 
yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu-
nun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve 
İçişleri Bakanının onayı ile atanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl 
hizmet yapmaktadır. Süresi dolanlar yeniden atanabilmektedir. Yönetim 
Kuruluna atanacak olanların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yö-
neticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıkla-
rına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. İSKİ Genel Müdürü 
ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın önerisi üzerine, İçişleri 
Bakanı’nca atanmaktadır. 

2560 sayılı Kanun’a göre İSKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde 
sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. 
Denetçiler İSKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik-
ler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kuru-
la verirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yöne-
tim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

İSKİ’nin gelirleri 13. maddede belirtilmiştir: 

a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tari-
fesine göre abonelerden alınacak ücretler

b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesisle-
rinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma 
payları,

c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı 
“Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle-
rinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince nüfus esası-
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na göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak İSKİ’ye gön-
derilecek % 10’lar

d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapı-
lacak yardımlar,

e) İSKİ’ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,

f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alına-
cak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından 
elde edilecek gelirler,

g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler

2560 sayılı Kanun, İSKİ’ye yurtiçindeki kuruluşlardan, İller 
Bankası’ndan (İLBANK), Maliye Bakanlığı’nın izniyle yurtdışındaki ku-
ruluşlardan kredi ve borç alma yetkisini de tanımıştır (2560 sayılı Kanun 
m.14). 

2560 sayılı Kanun’un 17. maddesi, kanalizasyon şebekesi bulunan 
cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorun-
luluğunu getirmiş ve bu bağlantıların, bedeli taşınmazın sahibinden alın-
mak suretiyle İSKİ tarafından yapılacağını veya projesine uygun olarak 
yaptırılacağını düzenlemiştir. Kanun’un 18. maddesinde de yapı için be-
lediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, daha önce İSKİ’den su 
ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorunda olduğu belirtil-
mektedir. İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yer-
lerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden 
önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. Yağmur 
sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip te-
sislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak 
şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya iş-
letilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dâhil edilemez. (İSKİ Kanunu, 
m. 20). 

İSKİ, İstanbul için öngörülen bir model olsa da daha sonra belediye 
sınırları içerisinde birden fazla ilçesi bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir 
illerinde 08/03/1984 tarih ve 195 sayılı KHK ile büyükşehir belediyele-
ri kurulmuş ve 25/03/1984 tarihinde yapılan mahalli idare seçimleriyle 
bu belediyeler faaliyete geçmiştir. Büyükşehir belediyelerinin kurulması 
üzerine İSKİ, 23/05/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanun’la İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruluş haline getirilmiştir. 
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Daha sonra Ankara ve İzmir’in su ve kanalizasyon hizmetlerini 
düzenleyen özel kanunlar iptal edilmiş ve 2560 sayılı Kanun diğer bü-
yükşehirlere de şamil kılınmıştır. Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında 3030 sayılı Kanun 27/06/1984 tarihinde kabul edilerek, bü-
yükşehirlerde su ve kanalizasyon hizmetleri büyükşehir belediyelerine 
verilmiş, bu hususta ilçe belediyelerine bir görev ve sorumluluk yüklen-
memiştir. 

Su ve kanalizasyon idareleri yağmur sularının uzaklaştırılmasına 
ilişkin harcamaların ilçe belediyeleri tarafından karşılanmasını istemek-
tedir. İlçe belediyeleri ise bu harcamaların büyükşehir belediyesince 
karşılanması gerektiğini ileri sürmektedir. Konu ile ilgili olarak Kahra-
manmaraş SKİ, İçişleri Bakanlığı’ndan görüş istemiştir. Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünce, büyükşehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerini 
yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak 
ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak görevlerinin Büyükşehir beledi-
yelerine ait olduğu, Büyükşehir belediyesi il mülki sınırı olduğundan bu 
hususta DSİ’nin görev ve sorumluluğunun bulunmadığı, bu görevlerin 
2560 sayılı Kanun’la kurulan ve Büyükşehir belediyelerinin bağlı ku-
ruluşu olan Su ve Kanalizasyon İdareleri marifetiyle yürütülmesi, yağ-
mur sularının uzaklaştırılması ile ilgili harcamaların ilçe belediyelerince 
karşılanmaması durumunda Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdare-
si tarafından bir çalışma yapılamayacağı, dere ıslahı konusunda “ilgili 
belediye” tabirinden Büyükşehir belediyesi anlaşılması, harcamaların 
tahsilinde 5216 sayılı Kanun’un 23. maddesine göre hareket edilmesi 
gerektiği belirtilmiştir (Şarbak, 2015: 10-11). 

Türkiye Belediyeler Birliği de yağmur sularının uzaklaştırılması 
konusundaki görevin Büyükşehir belediyelerine ait olduğu, ilçe beledi-
yelerine bu konuda görev verilmediğini düşünmektedir. Su ve Kanalizas-
yon İdareleri tarafından bu hizmet için yapılan harcamaların da Büyük-
şehir belediyesi tarafından karşılanması gerektiğini düşünmektedir. 

2004 yılında 5216 sayılı Kanun’la bu görevler büyükşehir beledi-
yesine verildiğinden, madde metnindeki “hizmet alanı içindeki beledi-
yeler” ifadesinin artık “Büyükşehir sınırları içinde” olarak okunması ge-
rekmektedir. Bu hususta ilçe belediyelerine bir görev verilmemiştir. İlçe 
belediyelerine su ve kanalizasyonla ilgili görev verilmesi de mümkün de-
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ğildir. Su ve kanalizasyon hizmetleri bir mekânda tek elden yürütülmesi 
gereken, bölünemez hizmetlerdir. Zaten Su ve Kanalizasyon idareleri de 
bunun için kurulmuştur (Şarbak, 2015: 13).

Kanunun 25. maddesindeki “Bu tesislerin yapılması veya işle-
tilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dâhil edilemez” hükmü, büyük-
şehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin işletme disiplini içinde ve 
belediye tüzel kişiliği dışında su ve kanalizasyon idareleri tarafından 
yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bu idareler, su ve kanali-
zasyon hizmetlerini abonelerden aldıkları ücretlerle sürdürecektir. Dola-
yısıyla su ve kanalizasyon hizmetleri aboneler için ücret karşılığı yapıl-
makta ve bu hizmetten yararlananlar bedelini ödemektedir. Oysa yağmur 
suyuna ilişkin hizmeti faturalandırmak ve bedelini tahsil etmek mümkün 
değildir. Onun için yağmur suyunu uzaklaştırmak bir kamu görevi ola-
rak düzenlenmişse bunun masraflarının belediye tarafından karşılanması 
amaçlanmıştır. 

Su ve Kanalizasyon hizmetleri alanında yasal gelişmeler değer-
lendirildiğinde Önce İstanbul ve Kocaeli’nin, sonra bütün Büyükşehir 
belediyelerinin görev ve yetki alanı il sınırlarıyla örtüşecek şekilde ge-
nişletildiği, buna paralel olarak su ve kanalizasyon idarelerinin görev 
ve sorumluluklarının da arttığı görülmektedir. Ancak, yerel yönetimlere 
ilişkin kanunlar yenilenirken, 1981 yılından beri ortaya çıkan ihtiyaçlara 
ve gelişmelere uygun olarak İSKİ Kanunu’nda değişiklik yapılmamış-
tır. Hatta başlangıçta İstanbul için çıkarılan sonra bütün büyükşehirler-
de uygulanan kanunun adı bile İSKİ Kanunu olarak kalmıştır (Şarbak, 
2015: 13).

İstanbul için 1981 yılında, su ve kanalizasyon hizmetleri için yapı-
lan düzenlemeler, artık ülke nüfusunun %77’sinin yaşadığı Büyükşehir-
lerin ihtiyacına cevap vermemektedir. Henüz Büyükşehirler kurulmadan 
önce çıkarılmış olan Kanun’un bazı hükümleri uygulamada tereddütlere 
yol açmaktadır. Yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılan harca-
maların ilgili belediyeler tarafından karşılanmasını öngören 25. madde 
bunlar arasındadır. Bunun nedeni İSKİ Kanunu ile daha sonra çıkarılan 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun birlikte değerlendirilme-
sinin gerekliliğidir (Şarbak, 2013: 13).
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3.3.	Belediye	ve	Büyükşehir	Belediyeleri	Kanunlarında																
Su	ve	Kanalizasyon	Hizmetleri

Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi konusunda en temel 
görev belediyelerindir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde 
belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında mahalli müşterek nitelikli 
olmak kaydıyla “su ve kanalizasyon” hizmetleri sayılmaktadır. Kanunun 
15/e maddesinde ise; “müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullan-
ma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılma-
sını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek 
ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek” ibaresiyle temiz 
su temini ve atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması görevleri bele-
diyelere verilmiştir. 

5216 sayılı Kanun’un 7/r maddesi de sular ve atık sularla ilgili 
düzenleme yapmaktadır. Buna göre Büyükşehir belediyeleri “su ve kana-
lizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 
kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu 
veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” görevini üstlenmiştir. 
Büyükşehirlerde bu görevin Büyükşehir belediyesine ait olduğuna iliş-
kin tereddüt doğuracak bir husus bulunmamaktadır. İlçe belediyeleri-
nin görevleri arasında suyla ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasıyla ilgili 
herhangi bir hususa yer verilmemiştir. Bu nedenle ilçe belediyelerinde 
su, kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili herhangi bir birim, personel ve 
mali kaynak bulunmamaktadır.

6360 sayılı Kanun’la Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda getirilen 
değişiklikle birlikte Büyükşehir belediyesi, “sınırları il mülki sınırı olan 
ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; 
idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlu-
lukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafın-
dan seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 

6360 sayılı Kanun ile gerçekleşmiş olan en önemli değişiklikler-
den birisi de kapanan belde belediyeleridir. Ancak değişimin gerçekleş-
tiği yerlerde köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesi, belde belediye-
lerinin kapatılması, il özel idarelerinin kaldırılması ve yetkilerin önemli 
oranda Büyükşehir belediyesine ve kısmen diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına kaydırılmasından kaynaklanan değişiklikler söz konusu olmuştur. 
Böylece geçmişte Büyükşehir dışında kalan ilçe belediyelerinin sorumlu 
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olduğu bazı hizmetler Büyükşehir belediyelerine ve bu belediyelere bağlı 
su ve kanalizasyon idarelerine aktarılmaktadır. Bu bağlamda yerel yöne-
tim birimi olarak sadece Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kalacak ve tüm 
yetkiler bu iki birim arasında paylaşılmış olmaktadır (Orhan, 2014: 68).

Altyapı hizmetlerinin sunumunda Büyükşehir belediyesi, ilçe be-
lediyeleri ve su ve kanalizasyon idareleri arasında yetki karmaşası ve 
koordinasyon sorunları olabilmektedir. Özellikle yağmur sularının uzak-
laştırılması ile ilgili konuda tereddütler ortaya çıkabilmektedir. Yağ-
mur sularının uzaklaştırılması ile ilgili harcamaların ilçe belediyeleri 
tarafından karşılanamaması durumunda su ve kanalizasyon idarelerinin 
yağmur sularını uzaklaştırması gerektiği belirtilse de bu görev 5216 sa-
yılı Kanun’la açıkça Büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Sözü edilen 
kamu görevinin yerine getirilmemesi halinde Büyükşehir belediyesi yet-
kilileri cezai ve hukuki bakımdan sorumlu olacaklardır. Yağmur sula-
rının uygun bir şekilde uzaklaştırılmaması ve derelerin taşması sonucu 
zarar görenlerin açtığı davalarda mahkemeler, Büyükşehir belediyeleri 
ile su ve kanalizasyon idarelerini tazminata mahkûm etmiştir. Bu görevin 
ihmal edilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek can ve mal kayıpları sebe-
biyle ilgililerin ceza soruşturmasına muhatap olabileceklerini de belirt-
mek gerekir (Şarbak, 2015: 16). Yağmur sularının uzaklaştırılmasında 
görevli olan Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yapacakları harcamaların 
Büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Yağmur 
sularının uzaklaştırılmasına ilişkin harcamaların bu konuda herhangi bir 
görevi olmayan ilçe belediyelerinden talep edilmesi veya ilçe belediye-
lerinin gelirlerinden kesinti yapılarak tahsil edilmesinin hukuka aykırı 
olduğu değerlendirilmektedir (Şarbak, 2015:16).

6360 öncesi belediye sınırlarında belediyelerin bu sınırlar dışında 
ve il genelinde il özel idarelerinin sorumluluğunda olan temiz su temini, 
kanalizasyon ve atık su arıtması hizmetleri de tek elden yürütülecek ve 
Büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşu olan su ve kanalizasyon ida-
releri bu hizmetleri il genelinde verecektir (Orhan, 2014: 68-69). Yeni 
Büyükşehir Kanunu’na göre köyden mahalleye dönüşen yerlerde içme 
ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarife-
nin %25’ini geçmeyecek şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni ya-
pılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı yönünde 
düzenleme bulunmaktadır (AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler 
Başkanlığı, 2012: 21).
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6360 sayılı Kanun ile birlikte Büyükşehir belediyesi kurulan yer-
lerde il özel idarelerinin hukuksal varlığına son verildiğinden köylerin su 
ve kanalizasyon projelerinin desteklenmesi yoluyla kırsal altyapının ta-
mamlanması çalışmaları Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanı 
içerisine girmiş olmaktadır.

3.4.	Yönetimler	Arası	İşbirliği:	Altyapı	Koordinasyon	
Merkezi	(AYKOME)

Yerel yönetimler, önemli ölçüde finansman, teknik donanım ve uz-
man personel gerektiren hizmetlerin arzında tek başlarına yeterli olama-
yabilirler. Belediyelerin hizmetleri kendilerinin de üretmesi zorunluluğu 
yoktur. Bu nenenle yerel yönetimler birbirleriyle ya da başka kuruluşla 
anlaşma suretiyle satın alabilir, yaptırabilir veya ortaklaşa arz edebilir. 
Yerel yönetimlerin işbirliği yapması, tüzel kişiliklerine dokunmadan çe-
şitli hukuki yapılanmalar şeklinde bir araya gelmeleri suretiyle olur (Ka-
labalık, 2005: 358).

Yönetimler arası işbirliği ülkemizde kurumsal olarak “merke-
zi idare ile yerel yönetimler” ve “yerel yönetimlerin kendi aralarında” 
olmak üzere 2 şekilde yürütülmektedir. Merkezi yönetimle yerel yöne-
timler arasındaki kurumsal işbirliğinin en önemli örneği Büyükşehir be-
lediyelerinde oluşturulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 
ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’dir. AYKOME, kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca büyük şehirler için yapılacak alt yapı yatırımları 
için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 
programları birleştirerek kesin program haline getirmektedir. Bu kesin 
programlarda, birden fazla kurum ve kuruluşça aynı anda yapılması ge-
rekenler, “ortak program” a alınmaktadır. Ortak programa alınan altyapı 
hizmetleri için devlet, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe-
lerine konulan ödenekler AYKOME’de oluşturulan Alt Yapı Yatırım 
Fonu’na aktarılmaktadır. Ortak programa alınmayan yatırımlar için her 
bakanlık ile ilgili Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları AYKOME’ce tespit edilen programa göre harcamalarını 
kendi bütçesinden yapmaktadır (Kalabalık, 2005: 359).

5216 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine göre, Büyükşehir içindeki alt 
yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşe-
hir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönet-
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melikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların 
temsilcilerinin katılacağı Alt Yapı Koordinasyon Merkezi kurulur. Bü-
yükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konula-
rın görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt 
Yapı Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla 
ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kurulu-
şu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüş-
leri alınır.

Altyapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları 
için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 
programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin 
isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek 
zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak 
programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu ku-
rum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinas-
yon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçe-
lerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyük-
şehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler 
için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım 
hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da 
dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya 
ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili 
kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir 
yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili be-
lediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi 
tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden 
yaparlar.

Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetlerinin koordine edil-
mesi, yapılacak olan çalışmaların iyi bir şekilde planlanmasına bağlıdır. 
Koordinasyon planına esas bilgilerin kaynağı, belediyeler ve alt yapı ku-
ruluşlarının yatırım programlarıdır. Altyapı kurumlarının yatırım planla-
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ma süreç ve tarihleri arasındaki farklar, uygulanabilir olmayan program-
lar, uygulamada karşılaşılan sorunlar, bürokrasi gibi nedenlerle yatırım 
programları bütüncül bir plan çerçevesinde değil, münferit işlerin günlük 
koordinasyonu şekline dönüşebilmektedir. Büyükşehir belediyeleri, ilçe 
belediyeleri ve altyapı kurumları, il genelindeki altyapı yatırımlarını bir-
birinden habersiz ve koordinasyonsuz bir şekilde yürütmesi bazı sorun-
lara yol açmaktadır (Özdemir-Ataman-Uslu, 2016: 1187). 

3.5.	Büyükşehir	Belediyeleri	ile	Su	ve	Kanalizasyon	
İdarelerinin	Su	Kirliliği	Kontrolü	Yönetmeliği	
Kapsamındaki	Görevleri	

Bu yönetmelik çerçevesinde Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve 
kanalizasyon idareleri, sorumluluk sahibi diğer kurum ve kuruluşlarla 
birlikte, hizmet verdikleri alanlarda atık su altyapı tesislerinin inşası, 
bakımı ve işletilmesinden sorumludur. Belediye başkanları da kurum, 
kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim gö-
revinin ifasında yetkili olarak tanımlanmışlardır. Büyükşehirlere içme ve 
kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarında-
ki denetim faaliyetlerinden 2560 sayılı Kanun çerçevesinde Büyükşehir 
belediyeleri sorumludur (Orhan, 2014: 82). 

Yönetmelik atık su altyapı tesisleri yönetimleri olarak tanımladı-
ğı belediyeler ve su ve kanalizasyon idarelerine Çevre Kanunu’nun 11. 
maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atık suların toplan-
ması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirme görevi 
vermiştir. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, toplanan 
atık suların bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile 
yükümlüdür. Yönetmelikte belirtilen diğer yönetimler gibi belediyeler 
de yetki sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan atık sula-
rı, bertaraf etmek amacıyla atık su arıtma tesislerini Çevre Kanunu’nda 
öngörülen sürelerde kurmak zorundadırlar. Atık su altyapı tesisleri yö-
netimleri, Bakanlığa sunulan iş termin planının uygulanmasıyla ilgili ge-
lişmeleri bildirmek mecburiyetindedirler. İlgili başvuru atık su arıtma 
tesisi ile ilgili iş termin planı hazırlandıktan sonra mülki amir kanalıyla 
yapılır. Belediyeler atık su arıtma tesisinin kurulmasıyla ilgili iş termin 
planındaki taahhütlerini zorunlu sebepler dışında yerine getirmedikleri 
takdirde belediye başkanları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç du-
yurunda bulunulur. 
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3.6.	Kentsel	Atık	Su	Arıtımı	Yönetmeliği

Kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli en-
düstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjının olumsuz etkileri-
ne karşı çevreyi koruma amacıyla çıkarılan bu yönetmelikle Büyükşehir 
rejimine tabi bu yerlerde Büyükşehir belediyeleri ve su ve kanalizasyon 
idarelerini, Büyükşehir dışında ise belediyeleri kurum, kuruluş ve işlet-
melere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında 
yetkili kılınmıştır. İlgili yerel yönetim birimleri alıcı ortamın kirlilikten 
korunması için yönetmelikte belirlenen esaslar ve kriterler uyarınca atık 
su altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde, kanalizasyona bağlantı izni 
verilmesi, atık su altyapı tesislerinin normal yerel iklim şartları altında 
yeterli performansla çalışabilecek şekilde tasarlanması, inşası, bakımı ve 
işletilmesinden sorumludur (Orhan, 2014: 83). 

3.7.	 İçme	Suyu	Elde	Edilen	veya	Elde	Edilmesi	Planlanan	
Yüzeysel	Suların	Kalitesine	Dair	Yönetmelik

İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular 
ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içme ve kullanma suyu 
olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarını be-
lirlemek amacıyla çıkarılan bu yönetmelik ilgili yerel yönetim kanunları 
doğrultusunda büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerini 
sorumlu idareler arasında saymış ve özellikle de içme ve kullanma suyu 
elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel suların yönetmelik-
te belirlenen değerlere ve esaslara uymasını sağlamak amacıyla gerekli 
bütün önlemleri almasını zorunlu kılmıştır. Yönetmeliğin 10. maddesine 
göre Büyükşehir belediye sınırları içerisinde Büyükşehir belediyelerine 
bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri içme ve kullanma 
suyu elde edilen veya edilmesi planlanan yüzeysel suları izler ve izleme 
sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

3.8.	Türkiye’de	Su	Kalitesi	ve	Atık	Su	politikaları	
Açısından	Büyükşehir	Belediyeleri

Belediye sınırları içerisinde oluşan kentsel atık suların toplanması 
ve bunları uygun bertaraf yöntemleri ile arıtılarak deşarj edilmesi bele-
diyelerin sorumluluğundadır. 2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 
30 adet büyükşehir belediyesi, 970 ilçe ve 1367 adet belediye teşkilatı 
bulunmaktadır.
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 TÜİK verilerine göre atık su arıtma tesisi sayısı 2004 yılında 172 
iken, 2012 yılında 460’a ulaşmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda 2014 
yılı sonunda Atık su arıtma tesisi sayısının 597 olduğu belirlenmiştir Bu 
tesisler yaklaşık 58.998.171 kişiye hizmet etmektedir. Bu tesislerin 303 
adedi ikincil arıtma, 40 adedi derin deniz deşarjı, 40 adedi paket arıtma, 
13 adedi fiziksel arıtma, 124 adedi doğal arıtma ve 77 adedi ise ileri arıt-
ma (BNR)’dır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014: 5).

Su kaynaklarının küresel ölçekte ve ülkemizde azalmaya yüz tut-
tuğu günümüz koşullarında içilebilir temiz su üretiminin yanı sıra atık 
suların toplanıp deşarj edilmesi ve tekrar kullanıma sunulabilmesi de 
önemli bir politika alanı haline gelmektedir. Bu alandaki yatırımların 
Büyükşehirlerin koordinasyonunda olması kaçınılmazdır. Ancak politi-
kaların uygulayıcısı, teknik konuların ayrıntılarının yapılması su ve ka-
nalizasyon idarelerinin görev kapsamına girmektedir. Bu bağlamda su 
ve kanalizasyon idarelerinin yeni teknolojileri takip edebilecek düzeyde 
örgütlenmesi, ar-ge birimleri oluşturması da önem arz etmektedir.

3.9.	Su	ve	Kanalizasyon	Hizmetlerinin	Finansmanı

Türkiye’de su ve kanalizasyon hizmetleri finansmanı ile ilgili ola-
rak tarihsel geçmişe bakıldığında; 1933 yılında Belediyeler Bankası’nın 
kurulduğunu ve sanayi yatırımlarının gerçekleşeceği kentsel alanlardaki 
büyük belediyeler lehine kaynak aktarımı yaptığı söylenebilir. Belediye-
ler Bankası, özel ticaret bankalarından yüksek maliyetlerle alınan kre-
dilerle çözülmeye çalışılan kentsel altyapı finansmanında belediyelerin 
giderek artan kaynak eksikliğini gidermek üzere kurulmuştur. 1945-75 
dönemi, yerel yönetimlerin hızla büyüyen kentler karşısında yetersiz kal-
ması nedeniyle hizmet sunumunun daha çok merkezi yönetimce gerçek-
leştirilme eğiliminin ağır bastığı, yerel yönetimlerin yetki ve kaynakla-
rının olabildiğince kısıldığı bir dönemdir. 1980 sonrasında ise kentsel 
altyapı hizmetlerinin özelleştirilmesi tartışmaları başlamıştır. 1980’den 
sonra ise ticari esaslarla işletilen özel amaçlı bir kuruluş olan İSKİ mo-
deli benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır (Özkan-Türker, 1998: 42). 

Ülkemizde çevre altyapı projeleri çeşitli kamu kurumları tara-
fından farklı finansman kaynaklarıyla gerçekleştirilmektedir. Ulusal 
kaynaklar kullanarak yatırım gerçekleştiren kamu kurumları Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, belediyeler ve il özel idareleridir. 2009-2013 yılları arasında 
ulusal kaynak olarak ilgili bakanlıklar tarafından kanalizasyon ve atık-
su arıtma tesislerine 4.812.449.067 TL yatırım gerçekleştirilmiştir. AB 
tarafından 2007–2013 döneminde IPA kapsamında Türkiye’ye ayırılan 
miktar 4,873 milyar Avro ’dur. 2009-2013 yılları arasında IPA kaynak-
larından kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri için 1.118.525.568 TL 
destek alınmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014: 6-7). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerel yönetimlere çevre 
giderlerinde kullanılmak üzere nakdi yardımlar da yapılmaktadır. 2005 
yılından Ocak 2012 tarihine kadar 2290 belediye ve birliklere toplam 
575.068.817 TL yardım yapılmıştır. 2011 yılında toplam 235.000.000 TL 
çevre katkı paylarından gelir elde edilmiş olup, bu miktarın 205.660.442 
TL’lik kısmı ile belediyelere çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yar-
dımlar yapılmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014: 7).

Tablo	7:	Belediye	Bağlı	İdarelerinin	Bütçe																				
Gerçekleşmeleri	(1000	TL)

Yılı Bütçe	Giderleri Bütçe	Gelirleri Bütçe	Dengesi
2014 13.635.014 16.510.393 2.875.379
2015 17.958.472 17.165.883 -792.589

Kaynak:	Muhasebat Genel Müdürlüğü 2016 verilerine dayalı olarak İçişleri Bakanlığı 2015 Genel Faaliyet 
Raporu, s. 58

Belediye bağlı idarelerinin bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde; 
2014 yılında bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinin % 121,1’ini, 2015 yı-
lında % 95,6’sını karşıladığı görülmektedir. 

Tablo	8:	Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	Kuruluşların	Gider	
Kalemlerine	Göre	Harcamaları	(1000	TL)

Harcama	
Türü 2014 Toplam	

Harcama Oranı	% 2015 Toplam	
Harcama Oranı	%

Personel 
Harcamaları

1.917.952 13.635.014 14,07 2.187.034 17.958.472 12,18

SGK Devlet 
Primi 
Ödemeleri

350.914 13.635.014 2,57 388.195 17.958.472 2,16
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Mal ve 
Hizmet 
Alımları

5.353.052 13.635.014 39,26 7.459.616 17.958.472 41,54

Faiz 
Harcamaları

249.481 13.635.014 1,83 210.261 17.958.472 1,17

Cari 
Transferler

680.583 13.635.014 4,99 854.682 17.958.472 4,76

Sermaye 
Harcamaları

4.463.618 13.635.014 32,74 5.887.114 17.958.472 32,78

Sermaye 
Transferleri

21.714 13.635.014 0,16 49.389 17.958.472 0,28

Borç verme 597.700 13.635.014 4,38 922.181 17.958.472 5,14

Tablo 8’e bakıldığında Büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin 
gider kalemlerinde en yüksek payın 2014 yılında %39,26; 2015 yılında 
41,54 ile mal ve hizmet alımları olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 
2014 yılında %32,74, 2015 yılında 32,78 ile sermaye harcamaları oldu-
ğu görülmektedir. Yeni Büyükşehir olan yerlerde sözü edilen harcamala-
rın daha da artması beklenmektedir.

Tablo	9:	Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	Kuruluşların	Yatırım	
Harcamaları	(1000	TL)

2014 Toplam	
Harcama Oranı	% 2015 Toplam	

Harcama Oranı	%

Yatırım	
Harcamaları 4.542.152 13.635.014 33,31 6.015.778 17.958.472 33,55

Tablo	10:	Gelir	kalemlerine	Göre	Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	
İdarelerin	gelirleri	(1000	TL)

Gelir Türü
2014 

Toplam Gelir 
(16.510.393)

Oranı %
2015 

Toplam Gelir 
(17.165.883)

Oranı %

Vergi	gelirleri 0 0 0 0

Teşebbüs	
ve	mülkiyet	
gelirleri

10.985.555 66,54 13.703.266 79,83
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Alınan	bağış	
ve	yardımlar	
ile	özel	
gelirler

541.492 3,28 855.922 4,99

Faizler,	
paylar	ve	
cezalar

1.764.708 10,69 2.509.530 14,62

Sermaye	
gelirleri 3.195.938 19,36 7.285 0,04

Alacaklardan	
tahsilatlar 22.700 0,13 89.880 0,52

Tablo	11:Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	İdarelerin	Öz	Gelirleri	
(1000	TL)

2014 Toplam	
Gelir Oran	% 2015 Toplam	

Gelir Oran	%

Öz 
Gelirler

14.633.601 16.510.393 88,63 14.545.004 17.165.883 84,73

Tablo	12:	Büyükşehir	Belediyelerine	Bağlı	İdarelerin	Genel	Bütçe	
Vergi	Gelirlerinde	Aldıkları	Paylar	(1000	TL)

Yıl Alınan	Pay	 Toplam	Gelire	Oranı

2014 1.335.300 8,09

2015 1.764.957 10,28

4.	6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	BÜYÜKŞEHİR-
LERDE	SU	VE	KANALİZASYON	HİZMETLERİ

6360 sayılı Kanun ile sınırları il mülki sınırı olan Büyükşehirlerde 
altyapı hizmetlerinden en önemlilerinden olan su ve kanalizasyon hiz-
metleri yeni kurulan Su ve Kanalizasyon İdarelerine devredilmiş olmak-
tadır. Büyükşehir belediyesine dönüşmeden önce bu tür yerlerde özellik-
le bu tür hizmetlerde belediyeler arası işbirliği uygulamaları hizmetlerin 
yürütülmesinde önemli rol oynamaktaydı. Hizmetlerin maliyetlerinin, 
yüksekliği, ölçek ekonomilerinden yararlanma gibi düşüncelerle birçok 
şehirde belediyeler arası işbirliği başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
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Ülkemizin su ve kanalizasyon hizmetleri alanında yer alan bazı 
hizmetlerde önemli sorunları olduğu bilinmektedir. Yakın bir zamana 
kadar su politikalarının miktar ve arz ağırlıklı olması ve su kalitesine 
yeterince önem verilmemesi nedeniyle önemli sorunlar yaşanmaktadır. 
Bu sorunların çözümü için kurulması planlanan arıtma tesislerinin mali-
yetinin çoğu zaman tek bir belediyenin gücünü aşması nedeniyle beledi-
yeler arası birlikler kurarak sorun çözülmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili 
olarak ülkemizden birçok örnek verilebilir. Yalova ili Çınarcık ilçesinde 
kurulan Çınarcık, Teşvikiye ve Kocadere Belediyeleri atık su Arıtma ve 
Deşarj Tesislerini İşletme Birliği (Mavi Deniz), Afyonkarahisar ili Atık 
su Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği, Çerkezköy Çevre Belediyeler 
Atık Su Arıtma Tesisi Yapma ve İşletme Birliği gibi örnekler verilebilir 
(Orhan, 2014: 14). 

Çevre sorunlarının çözümü sürecinde metropol alanlarda Büyükşe-
hir belediyelerinin ve bağlı kuruluşları olan su ve kanalizasyon idareleri-
nin ölçek sorunuyla karşılaşmadıkları ve metropol alanların sorunlarının 
çözümü için bütüncül projeler geliştirmeye çalıştıkları, büyük belediye-
lerin bu tarz sorunları aşma sürecinde önemli imkânlara sahip olmaları 
nedeniyle kendi tesislerini kurarak sürece müdahil oldukları gözlemlen-
mektedir (Orhan, 2014: 92). Belediyeler her ne kadar birlik kurarak su 
temini, atık suların arıtılması gibi hizmetleri başarılı bir şekilde sunmuş 
olsa da il düzeyinde tek çatı altında bir idare tarafından bu hizmetlerin 
sunulması bütünlük açısından daha faydalı olacaktır. 

6360 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler neticesinde ka-
nalizasyon, atık su arıtma hizmetleri konusunda daha önceki dönemde 
önemli ölçüde kaynak ve ölçek sorunları ile karşılaşıldığından dolayı 
yeni sistemin il ölçeğinde bu tür hizmetlerin planlamasını Büyükşehir 
belediyelerine görev olarak vermesi ve hizmetlerin yürütülmesinde su 
ve kanalizasyon idarelerinin il mülki sınırları ölçeğinde sorumlu olma-
sı önemli bir katkı sağlayacaktır. Burada kırsal alanlara yönelik olarak 
daha önce Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile gerçekleştirilen başarılı 
uygulamaların tek bir merkezden yönetilen su ve kanalizasyon idarele-
riyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konu-
sunda bazı tereddütler bulunmaktadır. 

Su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir belediyelerine bağlı bir 
kuruluş olarak kendisine mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yerine 
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getirmektedir. Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin önemli harcamalar ve 
yatırımlar yapılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle pahalı kamusal hizmet-
ler kategorisinde değerlendirilmektedir. Maliyetleri karşılama açısından 
su temini yanında temin edilen suların satışı ve yapılacak hizmetlerin 
bu yolla finansmanı da büyük önem arz etmektedir. Su ve kanalizasyon 
idareleri yaptıkları hizmetlerin bedelini su satışlarından ve kanalizasyon 
hizmetlerinden elde ettikleri gelirlerle yapmak zorundadırlar. Bu sebeple 
de abone hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi gerekmektedir. Abone 
hizmetlerine ilişkin olarak yapılacak tahakkuk ve tahsilat işlemlerindeki 
başarı ile kayıp ve kaçakların azaltılması kurumun bütün faaliyetleri-
ni etkilemektedir. Bu nedenle de su ve kanalizasyon hizmetlerinin su-
nulmasındaki başarı; teşkilatlanma yapısına, tahakkuk ve tahsilatların 
artırılmasına ve verilen hizmetlerin bedellerinin tam olarak alınmasına 
bağlıdır (Bingöl-Yazıcı-Büyükalın, 2013: 140). 

5.	 6360	SAYILI	KANUN	SONRASI	TÜRKİYE’DE	SU	
VE	KANALİZASYON	İDARESİ	HİZMETLERİ’NDE	
ORTAYA	ÇIKAN	SORUNLAR

5.1.	Mali	Kapasite	Sorunu

1. Su ve kanalizasyon idarelerinin sıcak para nakit akışı büyükşe-
hir belediye yönetimi açısından ihtiyaç duyulduğunda başvu-
rulan ve kullanılabilen bir kaynak olarak algılanması nedeniy-
le su ve kanalizasyon idarelerinin mali açıdan hareket alanını 
daraltmaktadır. Bu bakış açısının değişmesi önemli bir adım 
olacaktır. Bununla birlikte su bedeli olarak alınan tutarların 
başka alanlara aktarılmasının etik olmayacağı vurgulanmakta-
dır.

2. Farklı birim ve kurumlardaki su ile ilgili işlemlerin su ve ka-
nalizasyon idarelerine aktarılmasında merkezi idarenin kullan-
mış olduğu mali kaynakların da aktarılması gerekmektedir.

3. Sürekli hizmet prensibiyle çalışan su ve kanalizasyon idarele-
rinin personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır

4. Su ve kanalizasyon idareleri mahkeme harçlarından muaf tutul-
malıdır.
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5. Su ücret tarifesinde çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerden 
daha çok sosyal denge ağırlıklı bir fiyat politikası belirlenme-
lidir.

6. Su ve kanalizasyon idareleri topladığı paranın %1’ini Bakanlı-
ğa devretmektedir. Bakanlığa devri zaten kaynak sıkıntısı olan 
kurumları olumsuz etkilemektedir.

7. KDV uygulaması su ve kanalizasyon idarelerinin ihalelerini 
reel olarak maliyetini artırmaktadır. Bu uygulamanın Büyükşe-
hir belediye ihaleleri gibi olması beklenmektedir.

8. İndirimli su uygulanmasında sosyo-ekonomik faktörlerin etkin 
bir şekilde belirlenmesi ve fiyatlamaya dahil edilmesi gerek-
mektedir.

9. Su sayaçları ile ilgili kayıpların %5-10’lar seviyesinde olma-
sı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tasarrufunda olan kontrol ve 
standartları belirlenirken su ve kanalizasyon idarelerinin ilgili 
komisyonlarda yer alması sağlanmalıdır.

10. Merkezi Bütçe gelirlerinin dağılımında coğrafi koşullar, iklim 
koşulları, gelişmişlik düzeyi gibi faktörlerin ağırlıklandırılması 
ile oluşturulacak bir endeks dikkate alınmalıdır.

11. Harcama yetkililiği bakımından; 5018 sayılı kanununun 31. 
maddesine 6. fıkra olarak “2560 sayılı kanuna tabii kurum ve 
kuruluşlar için de uygulanır” maddesi eklenmelidir.

12. Daha önce merkezi yönetimin yürüttüğü ve halen su ve kana-
lizasyon idareleri tarafından yürütülmekte olan işlemlerin kay-
nakları da su ve kanalizasyon idarelerine aktarılmalıdır.

13. Su ve kanalizasyon idareleri hizmetlerinde mümkün olduğu ka-
dar standart tarifelere geçilmelidir.

5.2.	Kurumsal	Kapasite	Sorunu

1. Su ve kanalizasyon idareleri sürekli çalışma prensibi ile hizmet 
etmeye ve 24 saat çalışma prensibine bağlı olduğundan beledi-
yelerin diğer birimlerinden farklı düşünülmelidir.
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2. Su ve kanalizasyon idareleri ile ilgili çeşitli birimlerce önceden 
yapılmış değerlendirme toplantılarının sonuçlarının alınacak 
olan kararlarda dikkate alınması önem arz etmektedir.

3. Yeni kurulan Büyükşehir belediyelerinin ilk etapta kırsal 
alanlara büyük yatırım yapmak yerine, gelir getirici merkez-
lere yatırımlarını gerçekleştirmeli, bu gelir döngüsel bir şekil-
de kırsala yayılmalıdır. Bu durum, mali darlık içerisinde olan 
yeni Büyükşehir belediyeleri açısından sürdürülebilir bir mali 
yönetim sağlamasında yardımcı olacaktır.

4. Türkiye Belediyeler Birliği Su Kanunu Tasarısı 31/03/2015 
yılında sunulmuştur. Tasarının bu haliyle yasalaşması yeni 
problemleri beraberinde getirecektir (örneğin; merkezi yöneti-
me büyük ağırlık verilmiş, yerel yönetimler ihmal edilmiş, su 
havza yönetimlerinde su ve kanalizasyon idarelerinin temsil-
cilerine yer verilmemiş, merkezi yönetime %1 oranında gelir 
aktarılmış, su ve kanalizasyon idarelerinin giderlerini artırıcı 
düzenlemeler yapılmış, Su ve kanalizasyon idarelerinin yetki-
leri ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Bu kanun taslağı beledi-
yeler ile görüşülerek yeniden hazırlanmalıdır.

5. Nitelikli personel sorununu giderici önlemler alınmalıdır. Bu 
konuda dünyadaki iyi uygulamalar dikkate alınmalı, üniversi-
teler ile ortak eğitim programları, sürekli eğitim veya yüksek 
lisans programları ile personel kalitesi artırılmalıdır.

5.3.	Yetki	Kargaşası	ve	Koordinasyon	Sorunu

1. İlgili yıl için bir önceki yıl hazırlanan yatırım programı olmakla 
birlikte bu programa bağlı kalınmadığı için işler aksamaktadır. 
Yatırım yaparken Büyükşehir belediyeleri ile su ve kanalizas-
yon idareleri arasında problemler yaşanmaktadır. Her iki kuru-
mun yatırım programının örtüşmesi gerektiği için aradaki koor-
dinasyonun etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bunun 
yanında Genel Sekreter ve yardımcılarıyla su ve kanalizasyon 
idareleri yöneticilerinin belli aralıklarla bir araya gelerek bu 
koordinasyonda etkinliği artırabilirler.
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2. Su ve kanalizasyon idarelerinin yaptığı altyapı yatırımlarından 
sonra Büyükşehir belediyelerinin üstyapı yatırımları genellikle 
zamanında yapılmamaktadır. Bu yatırımlar su ve kanalizasyon 
idarelerinin denetiminde yapılmadığı için altyapı yatırımlarını 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yatırımların Büyükşehir bele-
diyeleri tarafından ücretlendirme politikası da gözden geçiril-
melidir.

3. AYKOME’de alınan kararların uygulanmasında problemler 
yaşanmaktadır. Alınan kararların ilgili birimlerce bağlayıcılığı 
olmalıdır.

4. Yağmur sularının hangi kurumun sorumluluğunda olduğu net 
bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu konudaki farklı yetki ve 
görevler su ve kanalizasyon idarelerine devredilmelidir. İhtiyaç 
duyulacak kaynak su ve kanalizasyon idarelerine aktarılmalı-
dır.

5. Dere ıslahları konusundaki yetki mali kaynağıyla birlikte su ve 
kanalizasyon idarelerine devredilmeli ancak belli büyüklükte-
ki projelerin (debisi veya genişliği) DSİ tarafından yürütülmesi 
sağlanmalıdır. 

6. Tarım arazilerinin sulanmasıyla ilgili yetki kargaşası çözüm-
lenmeli, bu konuda yürütülecek projelerde farklı birimlerdeki 
koordinasyon etkin bir şekilde sağlanmalıdır.

7. Genel olarak su ile ilgili tüm hizmetlerin (su getirme, kanali-
zasyon, yağmur suyu, yer altı suları, su kaynakları, sulama, su 
ürünleri üretimi yapan tesislerin ruhsatlandırılması ve kiralan-
ması vb.) su ve kanalizasyon idareleri tarafından yerine getiril-
mesi, bu konuda farklı birimlerdeki yetki ve sorumlulukların 
su ve kanalizasyon idarelerine devredilmesi gerekmektedir.

8. 6360 sayılı kanun öncesinde devam eden dava sorumlulukları-
nın netleşmesi gerekmektedir.

9. Katı atık yönetmeliği ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanu-
nu’ndaki uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.

10. Su ve kanalizasyon idarelerinin akredite olmuş laboratuvarları 
olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı, resen su analizleri yapmak-
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tadır. Yüksek maliyetli ve etkin olmayan yöntemlerle yapılan 
bu analizlerin hem sonuçları tartışılır hem de maliyeti yüksek-
tir. Denetim ve kontrol yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından yü-
rütülmelidir.

11. YİKOB (Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı), DSİ, Çev-
re Bakanlığı gibi kurumların Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde su ile ilgili alacak olduğu tüm kararların su ve ka-
nalizasyon idareleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağ-
lanmalıdır.

12. Yeni kurulan Büyükşehir belediyelerinin yatırım bütçesi ol-
dukça sınırlıdır. Büyük yatırımların finansmanı ancak yabancı 
kaynakla sağlanabilmektedir. Bu durum Büyükşehir belediye-
lerinin mali açıdan sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte-
dir. Merkezi yönetim yeni kurulan Büyükşehir belediyelerinin 
bu kaynak problemini temelden çözecek mali bir çözüm getir-
melidir.

13. Su ve kanalizasyon idarelerinin eski köy/yeni mahallelerde ya-
tırımlarını yapabilmesi için bu alanların imar problemleri hızlı 
bir şekilde giderilmelidir.

6.	TÜRKİYE’DE	SU	VE	KANALİZASYON	
İDARESİ	HİZMETLERİNDE	ORTAYA	ÇIKAN	
SORUNLARA	YÖNELİK	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

6.1.	Su	ve	Kanalizasyon	İdareleri’nde	Mali	Kapasite	
Sorunlarının	Çözümüne	Yönelik	Öneriler

Suyun fiyatlandırılması en stratejik politika aracıdır. 1980 sonra-
sında, “kullanan öder” ilkesinin kamu hizmetlerinde ve kent işletmeciliği 
anlayışı çerçevesinde benimsenmesi sonucunda suyun ortak bir maldan 
çok ekonomik bir mal olarak piyasada işlem görmesi, ayrıca kaynakların 
sürdürülebilirliğini sağlamak için sektörde çevre konularına da yatırım 
yapılmasının bir zorunluluk haline gelmesi sonucunda “kirleten öder” il-
kesinin benimsenmesine neden olmuştur. Su faturalarının yükselmesine 
neden olan bu gelişmeler, su hizmetlerinin fiyatlandırılması konusunu 
hassas bir politika alanı haline getirmiştir (Görer, 2000: 385-386). 
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Yerel kamusal hizmetler açısından bir değerlendirme yapıldığında 
elektrik, gaz, telefon, içme suyu gibi hizmetlerin bedelleri fiyatlandırı-
larak kullanıcılardan alınabilmektedir. Böylece hizmetlerin maliyetinin 
geri dönüşü sağlanabilir. Ancak, çöp, kanalizasyon ve yağmur sularının 
toplanması ile yolların sokakların temizliği gibi altyapı hizmetlerinin 
belediyeler tarafından kullanıcılarına faturalandırılması teknik açıdan 
güçtür. Su tüketimi sayaç ile belirlenmekte metreküp su tüketimi pe-
riyodik olarak faturalandırılabilir. Ülkelere göre farklı uygulamalar da 
söz konusu olabilmektedir. Su sayaçlarının yaygın olarak kullanılmadığı 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde, su bedeli yıllık vergi olarak tahsil edil-
mektedir (Görer, 2000: 386). 

Sayaçla tüketimin ölçülmesi işleminin yaygın olmadığı kentlerde 
fiyatlandırma, konutta yaşayan birey sayısına ve konutun büyüklüğüne 
göre farklı kademelerde belirlenmektedir. Belçika gibi bazı Avrupa ülke-
lerinde kişi başına su tüketiminin belli bir miktarı, suyun doğal bir insan 
hakkı olduğu gerekçesiyle fiyatlandırma dışında bırakılmaktadır. Yılda 
kişi başına 15 metreküp su tüketimi, 1997 yılında yapılan bir reformla 
fatura dışı bırakılmıştır (Görer, 2000: 386). 

Suyun temel bir gereksinim olmasından dolayı, kimsenin su tüketi-
minden dışlanamaz olması belediyelerin, artan su maliyetleri karşısında 
sosyal bir denge sağlamak için kademeli su tarifesi uygulamaya yönelt-
miştir. Özellikle konut aboneleri için, belediyelerin birçoğu kademeli su 
tarifesi uygulayarak hem bir sübvansiyon sağlamakta hem de suyun ta-
sarruflu tüketimini özendirmektedir. Türkiye’de kademeli tarife uygula-
ması yaygındır (Görer, 2000: 386). Bu noktada en çok fiyatlandırılamayan 
yani kayıp ve kaçaklara odaklanmak gerekmektedir. Ülkemizde su kaybı 
ortalaması %40’lar düzeyindedir. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 
%10’lar düzeyindedir. Faturalandırılamayan su kayıplarının önlenmesi 
için gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir. Su kayıplarının kont-
rolüne dönük yeni mevzuatların hazırlanması gerekmektedir. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında çıkarılan “İçme Suyu Temin 
ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nde 
yer alan su kayıp oranının Büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içeri-
sinde en fazla %30’a indirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılarak 
yönetmelikteki esaslara uyum sağlanmalıdır. 
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1993 yılında Çevre Temizlik Vergisi’nin uygulamaya girmesiyle 
birlikte belediyelere içme suyu tüketim bedelini geçmemek üzere atık 
suyun da fiyatlandırılmasına olanak tanınmıştır. Atık suyun bertaraf be-
delinin tüketiciye yansıtılmasında “kirleten öder” ilkesinin uygulanması 
ve hesaplama yöntemlerinde konutun coğrafi yeri, niteliği, konutun bu-
lunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi gibi bazı göstergelere dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerden atık 
su bedelinin alınmaması gerekmektedir. Atık su bedeli uygulamasının 
kanalizasyon hizmetlerinin maliyetini karşılamak için alınması gerek-
mekte, içme suyu gibi hizmetlerin giderlerini karşılamak için alınmaması 
gerekmektedir. 

6360 sayılı Kanun ile sınırları il mülki sınırı olan dolayısıyla kırsal 
alanlara da hizmet götürmek durumunda olan su ve kanalizasyon idare-
lerinin mali kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Büyükşehir olan 
illerde il ölçeğinde hizmet üretecek olan su ve kanalizasyon idarelerinin 
kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi, var olanların bakımı onarımı, 
atık suların deşarj edilmesi, yağmur sularının uzaklaştırılması, tesisle-
rin işletme bakım giderleri, çevre kirliliğinin oluşmaması için çevreye 
duyarlı politikaların geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar içerisine 
girmesi gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar mali kaynaklara gereksinimi 
ortaya koymaktadır. 

6360 sayılı Kanunla yeni Büyükşehir belediyelerine dönüşen yer-
lerde kurulan su ve kanalizasyon idarelerinin personel sayısı artırılmalı-
dır. Personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gereklidir.

Su ve kanalizasyon idarelerinin en önemli gelirleri harcamalara 
katılma payları ve sunulan hizmet karşılığında alınan ücretlerdir. “Be-
lediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince nüfus esasına göre dağıtılan 
paylardan İlbank tarafından tutularak su ve kanalizasyon idaresine gön-
derilecek %10’luk payın yeterli olmadığı belirtilmektedir. Büyükşehir 
olmadan önce il ve ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan su ve kana-
lizasyon hizmetleri artık tamamen yeni kurulan su ve kanalizasyon idare-
lerindedir. Mahalleye dönüşen köylerde 2464 sayılı Kanuna göre alınası 
gereken vergi harç ve katılma payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır. Yine 
mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için 
alınacak ücret, en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirle-
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necektir. Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen 
büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır. Belir-
tilen tüm bu hususlar su ve kanalizasyon idarelerinin mali kapasiteleri-
nin artırılmasının bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını göstermektedir. 

Su ve kanalizasyon idarelerinin mali kapasitelerinin geliştirilme-
sinde İlbank’ın da önemli katkıları olması beklenmektedir. İlbank’ın su 
ve kanalizasyon idareleri ile mali piyasalar arasında aracılık rolünün 
daha da güçlendirilmesi ve bunun yanı sıra tüm yerel yönetimler için 
kaynak yaratıcı rolünün düzenlenmesi gerekmektedir.

İSKİ Kanunu’nun 14. maddesinde İSKİ’nin yurtiçi kuruluşlardan, 
İlbank’tan, Maliye Bakanlığı’nın izniyle yurtdışı kuruluşlardan kredi ve 
borç alabileceği belirtilmektedir. Ancak İSKİ Kanunu’nda düzenlenen 
gelir kalemlerinin yeterli olmadığı ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsi-
lat toplamı üzerinden İlbank’ın dağıttığı payların yükseltilmesi gerektiği 
sonucu ortaya çıkmakta, ayrıca su ve kanalizasyon idarelerinin topladığı 
paraların %1’ini İçişleri Bakanlığı’na devretmesi uygulamasının kaynak 
sıkıntısı çeken su ve kanalizasyon idareleri için kaldırılması gerektiği 
düşünülmektedir. 

İSKİ Kanunu’nda su ve kanalizasyon idarelerinin gelir kalemle-
ri tek tek sayılmakta ancak bu idarelerin gider kalemlerinden söz edil-
memektedir. Yapılacak düzenleme ile bu idarelerin kamu hizmetlerini 
sunarken gerçekleştirmiş olduğu giderlerin kanunda sayılması bütçe 
dengesi açısından ve mali kapasitenin artırılması hususunda yerinde 
olacaktır.   

6.2.	Kurumsal	Kapasitenin	Artırılmasına	Yönelik															
Çözüm	Önerileri	

Su ve Kanalizasyon İdareleri hizmetleri alanında en önemli sorun 
6360 sayılı Kanun sonrası il mülki sınırlarına kadar hizmet alanı geniş-
leyen kurumun nitelikli ve teknik personel yetersizliğidir. Bu bağlamda 
nitelikli teknik personelin yoğunlaştırılmış hizmet içi eğitimlerle destek-
lenerek yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Kanalizasyon ve su tesislerinin sabit giderlerinin çok büyük olması 
buna karşılık sunulan hizmetin az olması durumunda da ortalama mali-
yetlerin yüksek olması sorunu ile karşılaşılmaktadır. Diğer taraftan orta-
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lama maliyetler, verilen hizmetin artmasıyla birlikte giderek azalan sabit 
maliyetlerin toplam maliyeti içindeki payıyla orantılı olarak düşmektedir 
(Marın, 2005: 25). Bu bağlamda hizmet alanı genişleyen su ve kanali-
zasyon idarelerinin kırsal alanlara yapacağı yatırım projelerinin merkezi 
yönetim bütçesinden desteklenmesi faydalı olacaktır. 

Büyükşehirlerde su ve kanalizasyon idarelerinin birçoğunun elekt-
ronik ortamda altyapı bilgi sistemi yeterli değildir. Birçoğunun kâğıt or-
tamında bile güncel ve düzenli kayıtları bulunmamaktadır. Mevcut alt-
yapı bilgi sistemleri Büyükşehir belediyesi sınırlarındaki tüm altyapıyı 
kapsayacak nitelikte; güncel, geçerli, güvenilir, eksiksiz ve bütünleşik 
veriler içermekten uzaktır ve ilgili kurumların paylaşımına açık değil-
dir. Bilgi sistemine yönelik bu çalışmalar, koordinasyonsuz bir şekilde 
yürütülmekte; Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler ile altyapı ku-
rumlarının sistemlerinin birlikte çalışabilirliği ve veri paylaşımı konusu 
dikkate alınmamaktadır (Özdemir-Ataman-Uslu, 2016: 1187). Bu konu-
da güncel ve doğru verileri içeren kurumsal bir yapılanmaya gidilmelidir. 

Altyapı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurumların hukuki sta-
tüleri, bütçeleme, yatırım planlama, kaynak tahsis süreçleri ve öncelik-
lerinin farklı olması, karar almayı bazı durumlarda geciktirebilmektedir. 
Bu durum koordinasyonu daha zor hale getirmektedir. Burada birbiriyle 
uyumlu olan kurumların koordinasyon süreçlerinde yer alması daha uy-
gun olabilir. 

Mevcut yasal düzenlemelere göre, AYKOME Kurulu’nun ortak 
program kararlarının kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı olup, özel 
kurum ve kuruluşlar için olmaması; ortak yatırım programı hazırlanması-
nı ve uygulanmasını fiili olarak güçleştirmektedir. Bu konuda düzenleme 
yapılarak uygulamada birlik sağlanması gerekmektedir. 

Su ve kanalizasyon idareleri hizmetleri ile ilgili olarak bu idare-
lerin gerçekleştireceği altyapı yatırımlarının planlamadan uygulamaya, 
izlemeden denetime kadar tüm aşamalarının kayıt altında tutulması ve 
yapılacak tüm faaliyetlerin kamuoyu denetimine açık hale getirilmesi 
önem arz etmektedir. 

Su kaynaklarının daha verimli, etkin bir şekilde kullanıcılara gide-
bilmesini temin edebilmek için özel sektörün dinamiklerinden, rekabetçi 
gücünden yararlanılabilir. Böylece kullanıcılara daha kaliteli su sağla-
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nabilir. Suyun kaliteli olmaması insanları alternatif olarak damacana ve 
pet şişe sektörüne yönlendirmektedir. Eğer gerekli yatırımları yapacak 
özel sektör bulunulabilirse, bunun denetim ve kontrolü de sağlandığında 
tüketicilerin lehine bir durum ortaya çıkmış olur. Sudaki kayıp kaçak 
oranının azaltılmasında, faturalandırılamayan oranın düşürülmesinde 
özel sektör alternatifleri değerlendirilebilir. Ancak bu aşamada suyun 
tarifelendirilmesinde esas alınacak kriterlerin tüketiciyi olumsuz etkile-
meyecek bir şekilde yapılması gerekmektedir. Suya ulaşmanın temel bir 
insan hakkı olduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır.

Su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet götüreceği yeni alanlara 
ilişkin olarak gerekli verileri toplaması, sistematik hale getirmesi ve ge-
rektiğinde yapılacak yatırımlar için kullanıma hazır durumda tutması ge-
rekmektedir. Bunun için kurumsal bir örgütlenmeye ihtiyaç bulunmak-
tadır. 

Su ve kanalizasyon idarelerinin kurumsal kapasitelerini geliştir-
mesine yardımcı olmak açısından stratejik planları ile bütünleşik su te-
mininden, atık suların bertarafına kadar geçen tüm süreçleri içeren bir 
entegre su yönetim modeli geliştirmesi faydalı olacaktır. 

Su ve kanalizasyon idarelerinin görev ve hizmet alanı genişlediğin-
den gelecekte yapacağı yatırımlara yönelik olarak nüfus projeksiyonları 
yapılması ve il ölçeğinde su bütçesi ve su potansiyelinin belirlenmesi 
yararlı olacaktır.

Atık suların kontrol ve denetim altına alınması çevrenin kirletilme-
mesi açısından öncelikli bir sorun alanı olduğundan SCADA sistemiyle 
entegre çalışan ilgili tesis ve projelerin yapılmasına öncelik tanınmalıdır. 

Tüm ilçelerde kurumsal yapıya uygun hizmet binalarının oluştu-
rulması bu binaların daha çok merkezi yerlerde oluşturulması, daha az 
merkezi yerlerde küçük büroların açılması hizmet açısından faydalı ola-
caktır.

Su ve kanalizasyon idaresi personelinin görev tanımlarının net ola-
rak belirlenmesi kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde etkili olacaktır.

Su ve kanalizasyon idarelerinin araç tesis yönetimi ve bütçe yöne-
timi konusunda kurumsal kapasitelerini geliştirecek düzenlemeleri yap-
maları gerekmektedir.
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Yağmur suyu toplama sistemleri, günümüzde dünyanın birçok ül-
kesinde uygulanıyor olmasına rağmen su sıkıntısı çeken ülkeler katego-
risinde yer alan ülkemizde, bu konu ile ilgili gelişmelerin henüz yeterli 
olduğu söylenemez. Bu konuda su ve kanalizasyon idarelerinin yatırım 
programlarını geliştirmeleri yararlı olacaktır. Günümüzde özellikle, 
önemli miktarlara ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir 
şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan 
önemli bir kayıptır. Yağmur suyu, elde edilen diğer su teminlerine kı-
yasla çok daha kalitelidir, arıtmaya gerek duymaksızın yeniden kullanı-
labilir.

6.3.	Yetki	Kargaşası	ve	Koordinasyon	Sorununa																	
Yönelik	Çözüm	Önerileri

Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde, yerel su yönetimi 
sorunlarını çözmede merkezi ve sektörel yaklaşımların yetersiz olduğu 
görülmektedir. Burada halkın ve yerel kurumların aktif katılımını sağla-
yacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

Merkezi otorite su kaynaklarıyla ilgilenen mevcut örgütler arasında 
politikaları bütünleştirecek biçimde bir bağlantılar sistemi ortaya koy-
malıdır (Kartal, 1999: 107).

Su ve kanalizasyon idarelerinin mevcut yapılarıyla kırsal alanda 
hizmet verebilmesi için Büyükşehir belediyelerinin kontrolünde Kırsal 
Kalkınma Birliği tarzında yeni örgütlenmelere gidilmesi büyükşehirlerin 
kırsal alanlarının altyapı hizmetlerinin gelişmesinde faydalı olabilir.

Su ve kanalizasyon idarelerinin altyapı yatırım planlarını yaptıktan 
ve uygulamaya geçirdikten sonra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev 
alanına giren üst yapı yatırımlarının da gecikmeye mahal vermeden ger-
çekleştirilmesi gerekir. Bunun için koordinasyon Büyükşehir belediyesi 
tarafından sağlanmalıdır.

Su ve kanalizasyon idarelerinin stratejik planı ve yatırım kararları 
ile Büyükşehir belediyelerinin stratejik planı ve yatırım kararlarının ör-
tüşmesi, farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Stratejik plan ve yatı-
rım planlarının koordineli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

6360 sayılı Kanun, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları-
nın kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, ya-
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pım, bakım, onarım ve yardım işlerini valiliklerde kurulacak olan Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları vasıtasıyla il yönetimine yüklemek-
tedir. Altyapı Koordinasyon Merkezi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlıklarının su ve kanalizasyon hizmetleri konusundaki koordinas-
yon çakışmalarının önüne geçilmelidir.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nda ve Belediye Kanunu’nda su ve 
kanalizasyon hizmetleri konusunda genel olarak görevlerin verilmesi bazı 
durumlarda bu tür hizmetlerin hangi kurumun sorumluluğu olduğu konu-
sunda tereddütler ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda İSKİ Kanunu’nda 
veya Su ve Kanalizasyon İdareleri Hakkında çıkarılacak yeni mevzuatla 
yetki karmaşası ve sorunlarına son verilmelidir. 

Büyükşehir sınırı ölçeğini aşan ya da başka bir şehir sınırına ula-
şan ölçekteki altyapı komsusundaki hizmetlerin (dere ıslahı gibi) ve bazı 
projelerin DSİ tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Eğer farklı iki 
Büyükşehir’e bağlı Su ve kanalizasyon idaresi tarafından yürütülmesi 
zorunluluğu ortaya çıkarsa hizmetin maliyetinin paylaşılması da sorun 
olacaktır. 

Yağmur sularının uzaklaştırılması konusundaki yetki kargaşası 
ve maliyetlerin hangi idare tarafından üstlenileceği sorununa da çözüm 
bulunması gerekir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin ve ilçe be-
lediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları doğrultusunda maliyet hesap-
larının yapılarak aynı konuda yeniden uyuşmazlık çıkarılması yönünde 
çalışma yapılması veya büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir beledi-
yelerine bağlı olan su ve atık su kuruluşları hizmet açısından bir bütün 
olarak düşünüldüğünde yağmur suyu yatırım bedellerinin ilçe belediye-
lerinden tahsil edilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye gidil-
mesi uygun olabilir (Onan ve Kurt, 2012). 

7.	6360	SAYILI	KANUN	EKSENİNDE	YEREL	
YÖNETİM	REFORMLARI	UYGULAMA	
SONUÇLARINA	YÖNELİK	ARAŞTIRMA

Çalışmanın bu bölümünde Büyükşehir belediyelerinde yer alan 
uygulayıcılar ve akademisyenler ile su ve kanalizasyon idarelerinde ça-
lışan personelin 6360 sayılı kanun ve yerel yönetim reformlarının genel 
değerlendirilmesine yönelik anket sonuçları değerlendirilmektedir.
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7.1.	Genel	olarak	6360	sayılı	Kanun’un	
Değerlendirilmesine	Yönelik	Görüşler

Tablo	13:	Araştırmaya	katılanların	eğitim	durumları

Eğitim	Durumu Büyükşehir Belediyeleri 
Personeli (Genel)

Su ve Kanalizasyon 
İdareleri (SKİ) Personeli

İlkokul 0,79 -

Ortaokul 0,58 -

Lise 3,03 -

Ön lisans 16,17 11,77

Lisans 74,58 88,23

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin % 75’e 
yakınının lisans mezunu olduğu görülmektedir. Bu oran Su ve Kanali-
zasyon İdaresi personeli için daha yüksek bir orandır (%88). Bu durum 
ankete katılanların yönetici düzeyinde olduğundan eğitim düzeylerinin 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo	14:	6360	sayılı	Kanun	yasalaştıktan	sonra	görev	yapılan	
belediyenin	yasaya	yönelik	bir	ön	hazırlık	(araç-gereç	temini,	uzman	
personel	istihdamı,	mevcut	durum	tespiti)	yapıp	yapmadığına	ilişkin	

değerlendirme

6360	Sayılı	Kanun’a	hazırlık	durumu Genel SKİ
Evet 67,64% 61,54 %

Hayır 31,90% 38,46 %

Tablo 14 değerlendirildiğinde 6360 sayılı Kanun yayınlandıktan 
sonra uygulama süreci 2014 Nisan ayında başlamıştır. Bu ara süreçte 
araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu Kanun’a yönelik bir hazırlık 
yapıldığını ifade etmişlerdir. Bu oran genel olarak Büyükşehir belediyesi 
personelinde yaklaşık %68, Su ve Kanalizasyon İdareleri’nde ise %62’dir. 

Tablo	15:	6360	sayılı	Kanun’un	uygulama	sürecinde	belediyenizde	
sürecin	aşamalarını	belirginleştiren	hukuki	düzenlemelerin	

(Yönetmelik,	yönerge	vb.)	yapılıp	yapılmadığı

Genel SKİ
Evet 47,99% 38,46

Hayır 36,62% 61,54
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6360 sayılı Kanun’un uygulama sürecinde araştırmaya katılanlar-
dan genel olarak Büyükşehir belediyesi personelinin %48’i hukuki dü-
zenleme yapıldığını; %37’si yapılmadığını; Araştırmaya katılan su kana-
lizasyon idaresi personelinin ise %62’si hukuki düzenleme yapılmadığını 
belirtmişlerdir. Bu sonuç 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra alt 
hukuki düzenlemelerin yapılmasında gecikmelerin olduğunu, eksiklikle-
rin devam ettiğini göstermektedir.

Tablo	16:	6360	sayılı	Kanun	ile	devir	tasfiye	işlemleri	
gerçekleştirilen	birimlere	ait	evrakların	çalışılan	kurumda	takip	

edilip	edilmediği

Genel SKİ

Birim Oluşturuldu 23,64% 0

Bir yetkili tayin edildi 20,43% 23,07692

Olağan takip gerçekleştirildi 42,34% 69,23077

Takip edilmedi 2,22% 0

Takip öngörülmedi 3,69% 7,692308

Araştırmaya katılan büyükşehir belediyesi çalışanlarının %42’si 
devir tasfiye işlemleri ile ilgili olarak olağan takip işlemlerinin gerçek-
leştirildiğini, %23’ü bu konu ile ilgili birim oluşturulduğunu, takip edil-
medi ya da takip öngörülmedi şeklinde değerlendirme yapanların ise 
oranın yaklaşık %6 olduğu görülmektedir. Su ve kanalizasyon idaresi 
personelinin ise yaklaşık %70’i devir ve tasfiye işlemleri ile ilgili olağan 
takip sürecinin işlediğini ifade etmişlerdir. 

Tablo	17:	İl	ölçeğinde	yetkileri	genişletilen	büyükşehir	
belediyelerinin	sunduğu	hizmetlerde	standartlaşma	olduğu	ve	sunulan	
hizmetlerin	yerel	nitelikli	olma	özelliğini	kaybettiği	söylemine	katılıp	

katılmama	durumu

Genel	 SKİ

Evet,	kesinlikle	katılıyorum 12,25% 15,38462

Evet,	katılıyorum 36,47% 30,76923

Kararsızım 17,55% 23,07692

Hayır,	katılmıyorum 31,18% 30,76923

Hayır,	kesinlikle	katılmıyorum 2,54% 15,38462
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Araştırmaya katılan büyükşehir belediye personelinin yaklaşık 
%49’u il ölçeğinde yetkileri genişletilen Büyükşehir belediyelerinin 
sunduğu hizmetlerde standartlaşma olduğunu ve sunulan hizmetlerin ye-
rel nitelikli olma özelliğini kaybettiği söylemine katıldıklarını ifade et-
mişlerdir. Aynı soruya Su ve kanalizasyon idareleri personelinin %46’sı 
aynı yönde görüş belirtmiştir. Verilen bu cevaplar Büyükşehir belediye 
sınırlarının genişlemesi ile birlikte hizmetlerde standartlaşma olduğu ve 
yerellik ilkesi niteliğini kaybettiği yönünde görüş belirtildiğini ortaya 
koymaktadır. 

Tablo	18:	6360	sayılı	Kanun	uygulamaya	konulduktan	sonra	yerel	
hizmet	sunumunda	yaşanan	gelişmelerin	yönü

Genel	 SKİ

Kesinlikle	olumlu 40,14% 46,15385

Kısmen	olumlu 40,97% 46,15385

Mevcut	durum	konusunda	kararsızım 8,35% -

Olumsuz 9,72% 7,692308

Kesinlikle	olumsuz 0,81% 0

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin yaklaşık 
%81’i yerel hizmet sunumunun yönünün olumlu olduğunu, su ve kanali-
zasyon idaresi personelinin de yaklaşık %92’si bu görüşe katıldıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu tabloya göre, 6360 sayılı Kanun ile il mülki sınırına 
genişletilen hizmet alanının yerel hizmet sunumuna olumlu etki ettiği 
değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Tablo	19:	6360	sayılı	Kanun	ile	birlikte	hizmet	sunulan	alanın	
genişlemesi	ile	vatandaşların	hizmet	taleplerinde	nicelik	ve	nitelik	

olarak	değişim	görülüp	görülmediği

Genel	 SKİ

Evet,	talep	edilen	hizmetler	oldukça	değişti 21,16% 15,38462

Evet,	talep	edilen	hizmetler	genel	olarak	değişti 51,53% 38,46154

Niteliksel	değişim	konusunda	kararsızım 7,53% 23,07692

Hayır,	talep	edilen	hizmetler	aynı	nitelikte 17,22% 23,07692

Diğer	 1,88% 0
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Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin %21’i 
6360 sayılı Kanun ile birlikte hizmet sunulan alanın genişlemesi ile va-
tandaşların hizmet taleplerinde nicelik ve nitelik olarak oldukça önemli 
bir değişim gerçekleştiğini; yaklaşık %51’i talep edilen hizmetlerin genel 
olarak değiştiğini; %17’si talep edilen hizmetlerin aynı nitelikte olduğu-
nu ifade etmişlerdir. Su ve kanalizasyon idaresi personelinin ise %15’i 
talep edilen hizmetlerin oldukça değiştiğini; yaklaşık %39’u talep edilen 
hizmetlerin genel olarak değiştiğini; %23’ü ise talep edilen hizmetlerin 
aynı nitelikte olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları, 6360 Sa-
yılı Kanun ile birlikte hizmet sunulan alanın genişlemesi ile vatandaş-
ların hizmet taleplerinde nicelik ve nitelik olarak değişimin görüldüğü 
yönündedir. 

Tablo	20:	6360	sayılı	Kanun’un	uygulama	sürecinde	yaşanan	
aksaklıklar/bilinmezlikler/hukuki	sorunlar	hakkında	İçişleri	Bakanlığı	
Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü’ne	iletilen	taleplere	ilişkin	sayısal	

verilerin	belediye	tarafından	takip	edilip	edilmediği

Genel	 SKİ
Evet, kesinlikle takip edildi 17,07% 15,38462

Evet, takip edilmeye çalışıldı 40,31% 30,76923

Takiplerin niteliği konusunda kararsızım 24,79% 30,76923

Hayır, takip edilmedi 8,24% 15,38462

Hayır, takip öngörülmedi 1,90% 7,692308

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin %17’si 
6360 Sayılı Kanun’un uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar/bilin-
mezlikler/hukuki sorunlar hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’ne iletilen taleplere ilişkin sayısal verilerin kesinlikle 
takip edildiğini; %40’ı takip edilmeye çalışıldığını; %8’i takip edilmedi-
ğini ifade ederlerken aynı konuda su ve kanalizasyon idareleri personeli-
nin %15’i kesinlikle takip edildiğini; %30’u takip edilmeye çalışıldığını, 
%15’i ise takip edilmediğini ifade edilmişlerdir.
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Tablo	21:	6360	sayılı	Kanun’un	uygulama	sürecinde	yerel	
hizmetlere	yönelik	vatandaşlara,	paydaşlara	ve	kurum	çalışanlarına	

yönelik	memnuniyet	anketinin	uygulanıp	uygulanmadığı

Genel	 SKİ
Evet,	kapsamlı	bir	çalışma	yapıldı 14,60% 15,38462

Evet,	genel	nitelikli	bir	çalışma	yapıldı 29,56% 23,07692
Yapılan	çalışmaların	yeterliliği	konusunda	
kararsızım 24,50% 30,76923

Hayır,	herhangi	bir	çalışma	henüz	yapılmadı 26,13% 23,07692

Hayır,	herhangi	bir	çalışma	yapılması	öngörülmedi 5,22% 7,692308

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin yaklaşık 
%15’i 6360 sayılı Kanun’un uygulama sürecinde yerel hizmetlere yö-
nelik vatandaşlara, paydaşlara ve kurum çalışanlarına yönelik kapsamlı 
bir anket uygulandığını; %30’u genel nitelikli bir çalışma yapıldığını, 
%26’sı herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığını ifade etmişlerdir. 
Aynı soruya Su ve kanalizasyon idareleri personelinin %15’i kapsamlı bir 
anket çalışması yapıldığını, %23’ü genel nitelikli bir çalışma yapıldığını, 
%23’ü ise herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığını belirtmektedir. 

Tablo	22:	“Daha	önce	kır	sayılan	bir	yerleşim	yerinin	büyükşehir	
belediyesi	ile	birlikte	kentin	bir	parçası	haline	gelmesi,	bu	alanlarda	

modernleşmeyi	getirdi”	söylemine	katılma	durumu

Genel	 SKİ

Evet,	kesinlikle	katılıyorum 10,47% 7,692308

Evet,	katılıyorum 32,71% 23,07692

Kararsızım 13,27% 23,07692

Hayır,	katılmıyorum 39,36% 38,46154

Hayır,	kesinlikle	katılmıyorum 4,19% 7,692308

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyesi personelinin yaklaşık 
%10’u kırsal alanların büyükşehir ile bütünleşmesi ile bu alanlarda mo-
dernleşme yaşanacağına kesinlikle katıldıklarını; %33’ü katıldıklarını; 
%40’ı katılmadıklarını; %4’ü kesinlikle katılmadıklarını ifade etmişler-
dir. Su ve kanalizasyon idaresi personelinin ise %8’i kesinlikle katıldık-
larını; %23’ü katıldıklarını; %38’i katılmadıklarını; %8’i ise kesinlikle 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Büyükşehir Kanunu ile “kırsal alanların 
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kentin bir parçası haline gelmesi ile birlikte modernleştiği” söylemine 
araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı gerek Büyükşehir belediyelerin-
de gerekse su ve kanalizasyon idaresi personelinde katılmamaktadırlar. 

Tablo	23:	6360	sayılı	Kanun	uygulama	sürecinde,	muhatap	sorunu	
olup	olmadığı	olduysa	en	çok	hangisinde	böyle	bir	sorun	yaşandığı

Genel	 SKİ

Hayır,	Yaşanmadı 14,81% 16,66667

Genel	olarak	Halk-Belediye	ilişkilerinde 25,31% 16,66667

İlçe	Belediyesi-BŞB	ilişkilerinde 45,87% 41,66666

Muhtar-ilçe	belediyesi	ilişkilerinde 3,61% 8,333334

Muhtar-BŞB	ilişkilerinde 3,31% 0

Halk-Muhtar	ilişkilerinde 1,09% 0

Belediye-mülki	idare	ilişkilerinde 6,01% 16,66667

Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyeleri personelinin yaklaşık 
%15’i 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde muhatap sorunu yaşanma-
dığını belirtmişlerdir. Bu oranın Su ve kanalizasyon idareleri personeli 
için %17’ olduğu görülmektedir. Genel olarak halk-belediye ilişkilerinde 
sorun yaşandığını ifade edenler su ve kanalizasyon idarelerinde %17’dir. 
Büyükşehir belediye personelinde ise %25’tir. İlçe belediyesi- Büyük-
şehir belediyesi ilişkilerinde muhatap sorunu yaşandığını belirtenlerin 
oranı Büyükşehir belediye personelinde yaklaşık %46; Su ve kanalizas-
yon idareleri personelinde ise yaklaşık %42’dir. Bu noktada 6360 Sayılı 
Kanun uygulama sürecinde, muhatap sorununun daha çok ilçe beledi-
yesi-büyükşehir belediyesi ilişkilerinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Tablo	24:	“6360	sayılı	Kanun’un	uygulaması	ile	Türk	idari	yapısının	
başkanlık	sistemine	hazırlanıyor”	söylemine	katılma	durumu

Genel	 SKİ

Evet,	kesinlikle	katılıyorum 11,36% 0

Evet,	katılıyorum 36,01% 38,46154

Kararsızım 28,36% 46,15385

Hayır,	katılmıyorum 19,48% 15,38462

Hayır,	kesinlikle	katılmıyorum 2,65% 0
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Araştırmaya katılan Büyükşehir belediyeleri personelinin yakla-
şık %11’i 6360 sayılı Kanun’un uygulama süreci ile birlikte başkanlık 
sistemine hazırlandığı söylemine kesinlikle katıldıklarını ifade ederken; 
%36’sı ise katıldığını ifade etmektedir. Bu iki oran yaklaşık %47’dir. Ka-
tılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin oranı yaklaşık 
%22’dir. Su ve kanalizasyon idareleri personelinin ise yaklaşık %39’u 
6360 sayılı Kanun’un uygulama süreci ile birlikte başkanlık sistemine 
hazırlandığı söylemine kesinlikle katıldıklarını ifade ederken; yaklaşık 
%19’u ise kesinlikle katılmadıklarını; %46’sı ise kararsız oldukları-
nı ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların gerek su ve kanalizasyon 
idaresi personeli gerekse genel olarak Büyükşehir belediyesi persone-
linin %40’dan daha fazlası 6360 sayılı Kanun ile Türk idari sisteminin 
başkanlık sistemine hazırlandığı söylemine katılmaktadırlar. Bu rakam 
azımsanmayacak ölçüdedir. 

8.	SONUÇ	VE	DEĞERLENDİRME

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında su yönetimi ile ilgili 
politikaların ve altyapı hizmetlerinin önemli etkisi vardır. 20. yüzyılda 
dünya nüfusu 19. yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynak-
larının kullanımının altı kat arttığı belirlenmiştir. Su krizi bir milyarın 
üzerindeki insanın sağlıklı içme suyuna yeterli erişim sağlayamaması 
ve dünya nüfusunun yarısının da yeterli su ve atık su altyapısına sahip 
olamamasıdır. Gelecek yıllarda kentleşme ve göç hareketleri ile birlikte 
özellikle büyük kentlerin su ihtiyacı ve atık su altyapısına olan gereksi-
nimi daha da artacaktır. 

Ülkemizde 2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir beledi-
yelerinin sayısı artırılmış ve Büyükşehir belediye sayısı 30’a yükselmiş-
tir. Büyükşehir belediyelerinin hizmet götürmek zorunda olduğu sınır-
lar il mülki sınırına genişletilmiştir. Altyapı hizmetlerinden olan su ve 
kanalizasyon hizmetleri de Büyükşehirlerin sorumluluğuna verilmiştir. 
Büyükşehir belediyesine bağlı olarak bu hizmetleri yürütmek üzere Su ve 
Kanalizasyon İdareleri kurulmuştur. Su ve kanalizasyon idareleri, 1981 
yılında yürürlüğe giren 2560 sayılı İSKİ Kanunu’na göre hizmetlerini yü-
rütmektedirler. Bu kanunda su ve kanalizasyon idarelerine; içme, kul-
lanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin 
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etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, tesisleri kurmak, bakım ve ona-
rımını yapmak, yağmur sularının uzaklaştırılması, atık suların bertaraf 
edilmesi ve buna yönelik tesislerin kurulup işletilmesi, bölge içindeki su 
kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanıl-
mış sular ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemek, bu konuda her 
türlü tedbiri almak, hizmet alanı içerisinde belediyelere verilen görevleri 
yürütmek gibi geniş bir alanda görev verilmiştir. 

Görev ve sorumluluk alanı il mülki sınırı olan su ve kanalizasyon 
idarelerinin mali kapasite, kurumsal kapasite, yetki kargaşası ve koordi-
nasyon çerçevesinde değerlendirebileceğimiz sorunları bulunmaktadır. 
Çalışmada ayrıntıları ile değerlendirilen bu sorunlar ve sorunlara yönelik 
çözüm yaklaşımları aşağıdaki başlıklar ekseninde özetlenebilir.

• Su ve Kanalizasyon hizmetlerini düzenleyen İSKİ Kanunu 
1981 yılında İstanbul’a özgü olarak çıkarılmış ve diğer Büyük-
şehirlere de uygulanmaktadır. Bu mevzuattaki eksikliklerin gi-
derilmesi ya da su ve kanalizasyon idarelerine yönelik yeni bir 
yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

• Büyükşehirlerin, ilçe belediyelerinin, su ve kanalizasyon ida-
relerinin kentsel altyapı hizmetleri ile ilgili görevlerinde ça-
kışma ve yetki karmaşasının olduğu görülmektedir. Bu yetki 
karmaşası ve çakışmalarının giderilmesi hususunda Büyükşe-
hir belediyeleri yetkili kılınmalıdır.

• Su ve kanalizasyon idareleri her ne kadar hizmetlerin sunul-
masına yönelik teknik özellikleri ağır basan kuruluşlar olsa da 
hesap verebilirlikleri ve halkın katılımına imkân veren meka-
nizmalara da yer vermeleri gerekmektedir. 

• Sınırlı su kaynaklarının ve sürekli artış gösteren evsel ve en-
düstriyel amaçlı su kullanım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için gelecek nüfus projeksiyonlarının ve uzun vadeli program-
ların yapılması önem arz etmektedir.

• Su ve kanalizasyon idarelerinin su kayıp ve kaçak oranlarını 
azaltmak için yeterli teknik altyapıları oluşturmaları gerek-
mektedir. 



Özcan Sezer 185

• Hizmet alanı genişleyen ancak aynı oranda personel sayısında 
artış olmayan su ve kanal idarelerinin personelinin özlük hak-
larında iyileştirmeler olması beklentisi bulunmaktadır.

• Su ve kanalizasyon idareleri gelirleri daha çok öz gelir kay-
naklarına dayalıdır. “kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkesi 
gereği hizmet ücreti tahsil eden bu idarelerin mali yapılarının 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

• Hizmet alanları genişleyen su ve kanalizasyon idarelerine mer-
kezi yönetim bütçe gelirleri tahsilatı toplamından aktarılacak 
olan payların artırılması gerekmektedir.

• Su ve kanalizasyon idareleri tarafından tahsil edilen su ücret 
tarifelerinde çevresel, sosyal, ekonomik faktörlerden daha çok 
sosyal dengeyi dikkate alan bir fiyat politikası izlenmesi öne-
rilmektedir.

• Atık suların bertaraf edilmesi ile ilgili, yeniden kullanıma ka-
zandırılması ile ilgili tesislerin yapım, bakım ve işletilmesi 
konusunda yeni teknolojilere ve gelişmelere yönelik yatırım 
programları izlenmelidir.

• Su ve kanalizasyon idarelerinin nitelikli teknik personel gerek-
sinimi giderici çalışmalar yapılmalıdır.

• Görev ve hizmet alanları fiziki olarak genişleyen su ve kanali-
zasyon idarelerinin yeni Büyükşehir belediyesi olan yerlerde 
yeni bir bürokrasi yaratmayacak şekilde örgütlenmesi faydalı 
olacaktır.

• Su ve kanalizasyon idareleri altyapı hizmetlerinin sunumunda 
başat rol oynayacağından stratejik planlara önem verilmeli, Bü-
yükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin stratejik planları 
ile bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanmalıdır.

• Tarım arazilerinin sulanması ile ilgili konularda ortaya çıkan 
belirsizlikler giderilmeli, bu konuda düzenleme yapılmalıdır.

• Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, büyükşehir beledi-
yesi sınırları içerisinde altyapı ile ilgili olarak alınacak karar-
larda koordinasyonu sağlamaktadır. Su yönetimi ve politikası 
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ile ilgili kararların su ve kanalizasyon idareleri ile koordineli 
şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

• Yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ve onlara bağlı su ve ka-
nalizasyon idarelerinin yatırım bütçeleri yeterli değildir. Yatı-
rım finansmanı için Büyükşehir belediyeleri yabancı kaynak 
arayışları içerisinde girmektedir. Bu bağlamda mali sürdürüle-
bilirliği sağlamak için mali içerikli düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Yatırım projelerinin ve mali kapasitenin artırılmasında 
İlbank’ın desteği artırılmalıdır. 

• Su ve kanalizasyon idarelerinin kırsal alanlarda yapacağı hiz-
metlerde engel olarak yer alan imar sorunları çözümlenmelidir.

• Su ve kanalizasyon idarelerinin harcamalara katılma payları ve 
su ücret tarifelerinin belirlenmesinde kentin kırsal alanları göz 
önünde bulundurularak düzenleme yapılmalıdır. 
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EK:	SU	VE	KANALİZASYON	HİZMETLERİ	
ANKET	SONUÇLARI

(1) “6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinde su ve kanalizasyon hiz-
metlerini yerine getirmek üzere kurulan idareler belirlenen ölçekte hizmet-
lerin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamıştır” söylemine katı-
lıyor musunuz?

%41,17647  Kesinlikle Katılıyorum

%52,94118  Katılıyorum

%5,882353  Kararsızım

%0  Katılmıyorum

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(2) Sizce su ve kanalizasyon hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için bu 
hizmeti sunan kuruluşların, 6360 sayılı Kanun sonrasında kurulan su ve 
kanalizasyon idareleri gibi il sınırlarında örgütlenmeleri gerekir mi? (İl sı-
nırları, bu hizmetler için uygun bir ölçek midir?

%16,66667  Evet, il ölçeği su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin sunu-
mu için oldukça uygundur.

%61,11111  Evet, il ölçeği su ve kanalizasyon hizmetleri için genel ola-
rak uygundur.

%5,555556   Su ve kanalizasyon hizmetleri için il ölçeğinin uygunluğu 
konusunda kararsızım.

%16,66667  Hayır, su ve kanalizasyon hizmetleri için il ölçeği yeterince 
uygun değildir.

%0  Hayır, su ve kanalizasyon hizmetleri için il ölçeği kesinlikle uygun 
değildir.

(3) 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeniz bünyesinde kurulan su ve ka-
nalizasyon idaresinin kuruluş, teşkilatlanma ve ilk büyük yatırımları nasıl 
finanse edildi?

%58,82353  Öz kaynaklarla.

%17,64706  Devlet (bakanlık vb.) desteği ile.

%0  Uluslararası Projelerle.

%11,76471  Borçlanma yoluyla.

%11,76471  Diğer (Lütfen belirtiniz)
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(4) İlinizde merkeze uzak mahallelerde su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili 
bir talep ortalama ne kadar sürede karşılanmaktadır?

%11,76471  Talebin iletildiği gün.

%5,882353  Talep iletildikten 1 gün sonra.

%35,29412  Talep iletildikten 2 gün sonra.

%11,76471  Talep iletildikten 1 hafta sonra.

%35,29412  Talep iletildikten sonra hizmet veren personelin iş yoğun-
luğuna göre.

(5) Daha önce farklı su ve kanal sistemleri olan kentsel ve kırsal yerleşim yer-
lerinin su ihtiyaçlarının giderilmesinde büyükşehir statüsünden sonra ku-
rulan su ve kanalizasyon idaresince ilinizde bir standartlaşma getirildi mi?

%22,22222  Evet getirildi, tüm kırsal ve kentsel yerleşim alanlarına mer-
kezi bir sistemden su dağıtımı yapılıyor.

%66,66667  Evet getirildi, ildeki abonelere su hizmetleri sunumu, birkaç 
farklı noktadan ama koordineli olarak yapılıyor.

%5,555556   Standartlaşma getirilmesi konusunda kararsızım.

%5,555556  Hayır, herhangi bir standartlaşma henüz yapılmadı.

%0  Hayır, herhangi bir standartlaşma öngörülmedi.

(6) 6360 sayılı Kanun uygulama süreci başlatıldıktan sonra, kırsal yerleşim 
alanlarındaki içme ve kullanma suyu şebekelerine ilişkin yenileme ve dü-
zenlemeler yapıldı mı?

%38,88889  Evet, kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

%50  Evet, genel düzenlemeler yapıldı.

%11,11111  Düzenlemeler konusunda kararsızım.

%0  Hayır, henüz bir düzenleme yapılmadı.

%0  Hayır, bir düzenleme kesinlikle yapılmadı.
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(7) 6360 sayılı Kanun uygulama süreci başlatıldıktan sonra, kırsal yerleşim 
alanları için kanalizasyon şebekelerine ilişkin yenileme ve düzenlemeler 
yapıldı mı?

%38,88889  Evet, kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

%44,44445  Evet, genel olarak düzenlemeler yapıldı.

%11,11111  Yapılan düzenlemeler konusunda kararsızım.

%5,555556  Hayır, henüz herhangi bir düzenleme yapılmadı.

%0  Hayır, bir düzenleme kesinlikle yapılmadı.

(8) “Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırı olması; su ve atık 
su genel müdürlüklerinin tüm il sınırları içinde görev üstlenmiş olması ya-
tırımların tek elden planlanması ve finanse edilmesi noktasında avantajlı 
olmuştur” söylemine katılıyor musunuz?

%50  Kesinlikle Katılıyorum

%27,77778  Katılıyorum

%0  Kararsızım

%22,22222  Katılmıyorum

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(9) “6360 sayılı Kanun ile yeni büyükşehir belediyelerinde kurulan su ve ka-
nalizasyon idarelerinin, teknik altyapılarının yeterince hızlı oluşturulama-
ması nedeniyle hizmetlerde aksamaların yaşandığı” söylemine katılıyor 
musunuz?

%5,882353  Kesinlikle Katılıyorum

%52,94118  Katılıyorum

%11,76471  Kararsızım 

%23,52941  Katılmıyorum

%5,882353  Kesinlikle Katılmıyorum
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(10) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyenizde su ve 
kanalizasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlar varsa aşağıdaki listeden işa-
retleyiniz.

%5,882353    Hizmet alanı genişleyen eski büyükşehir belediyelerinin 
yeni görev alanlarında hizmet binalarının yetersizliği

%0  Hizmet alanına yeni dahil olan kırsal alanlarda içme suyu kaynakla-
rının henüz tespit edilmemesi

%11,76471  Hizmet alanı genişleyen büyükşehir belediyelerinin perso-
nel yetersizliği

%64,70589  Hizmet sunulan nüfus ve coğrafi alanın artması

%17,64706   Altyapı çalışmalarının yürütülmesinde diğer kurumlar ile 
eşgüdüm içinde hareket edilememesinden kaynaklanan sorunlar

(11) “İl mülki idare sınırlarında hizmet sunmakla sorumlu olan büyükşehir be-
lediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, mali kaynaklarında yetersizlik 
olması halinde; ücret tarifelerinde yapacakları artış, özellikle kırsal alan-
larda hizmet talep edecek olan yerel halka mali külfet getirecektir” söyle-
mine katılıyor musunuz?

%11,76471  Kesinlikle Katılıyorum

%64,70589  Katılıyorum

%5,882353  Kararsızım

%17,64706  Katılmıyorum

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(12) Su kanalizasyon hizmetlerinin görülmesinde mevcut su ve kanalizasyon 
idaresinin yeniden yapılandırılması gerekli midir?

%23,52941  Evet, kesinlikle gereklidir

%52,94118  Evet, gereklidir

%0  Kararsızım

%17,64706  Hayır, gereksizdir

%5,882353  Hayır, kesinlikle gereksizdir
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(13) Su kanalizasyon idarelerinin yeniden yapılandırılması söz konusu olursa, 
nasıl bir yapılanma tercih edilebilir?

%17,64706  Su ve Kanalizasyon idarelerinin mevcut yapısında değişik-
lik yapılmamalı, aynen kalmalı

%0  Su ve Kanalizasyon idareleri kaldırılarak, Büyükşehir Belediyesine 
bağlı daire başkanlığı haline getirilmeli

%23,52941  Personel ve lojistik hizmetlerde tekrarları ve verim kayıp-
larını önlemek için, strateji üretme, personel, destek hizmetleri ve mali 
işler gibi birimleri kaldırılmalı, bu yönlerden büyükşehir belediyesinden 
destek almalı, ancak doğrudan hizmet sunan birimlerden oluşan Özerk 
birer kurum olarak su ve kanalizasyon idareleri devam etmeli

%35,29412  Su ve Kanalizasyon idareleri büyükşehir belediyelerinden 
tamamen bağımsız, özerk birer kurum haline getirilmeli

%17,64706  Su Kanalizasyon idarelerinin yönetimi belediye ile birlikte 
kentteki ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyelerinin de temsil 
edildiği bir yapıya kavuşturulmalıdır

%5,882353  Diğer (lütfen belirtiniz)
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6.

BÖLÜM 
ZABITA	ve	RUHSAT	

DENETİM	HİZMETLERİ

Tarkan OKTAY1

1.	 GİRİŞ

Günümüzde dünya üzerinde yaşayan insanların %50’si kentlerde 
yaşamaktadır. Kentsel yaşam tüm boyutları ile gelişmekte ve karmaşık-
laşmaktadır. Kentlerdeki yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir 
düzeyde tutmak kent yönetimlerinin önemli bir amacı durumundadır. 
Türkiye’de kentsel gelişim 6360 sayılı Kanun ile getirilen büyükşehir 
belediye modeli ile yeni bir safhaya girmiştir. Büyükşehir belediyesi ve 
ilçe belediyesinden oluşan yapı, yeni model olarak kentsel ve kırsal alan-
ları birlikte yönetmektedir. 

Yeni büyükşehir belediye modelinin uygulama sonuçlarının izlen-
mesi ve değerlendirilmesi kapsamında düzenlenen çalıştaydaki oturum-
lardan birisi zabıta hizmetlerine ayrılmıştır. Zabıta hizmetleri yasal altya-
pı, ruhsat denetimi, trafik yönetimi, kentsel cezalar, teşkilatlanma, yetki 
ve görev alanı gibi başlıklar altında ele alınarak uygulamada görülen 
problemler ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kentsel 
denetim ve zabıta hizmetleri, zabıta hizmetlerinin Türkiye’de gelişimi ve 
uygulamada görülen problemler alanları ile çözüm önerileri aşağıda ele 
alınmaktadır.

2.	KENTSEL	DENETİM	VE	ZABITA	
HİZMETLERİ:	KAVRAMSAL	ÇERÇEVE

Yerel yönetimlerin bir bütün olarak değişen iç ve dış çevre ko-
şullarına uygun olarak organizasyonlarını, hizmet anlayışlarını ve teknik 
kapasitelerini de geliştirmeleri bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Gü-

1 Doç. Dr. Tarkan Oktay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
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nümüzde kişi hak ve hürriyetlerinin genişlemesi, insanların yapabilirlik 
düzeyinin yükselmesi, temsile dayanan siyasal sistemin daha çoğulcu 
niteliğe kavuşması konusundaki girişimler, sivil toplumun gelişmesi, 
küreselleşmenin dünyayı adeta bir köy haline getirmesi, teknolojik ge-
lişmeler, kentlerin uluslararası ilişkilerin aktörü durumuna gelmeleri, 
kamu yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar, yönetişim ve hizmette yerellik 
gibi kavramların gelişmesi yerel yönetimlerin önemi arttırırken mevcut 
kurumların örgütlenmesini ve hizmet yaklaşımlarını da değiştirmektedir.

Günümüzde kentli hakları önemli bir kavram olarak gelişmekte-
dir. Kentte yaşayanların, temel insan hakları yanında kentte yaşamaktan 
doğan bir takım hakları da bulunmaktadır. “Kentli hakları”, diğer insan 
hakları dışında, kentte yaşayanların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal 
gibi çok yönlü haklarını kentsel mekânda kullanabilmelerini ifade eder. 
Kentli hakları, hukuki niteliği gereği “hak” ve “sorumluluk” gibi iki te-
mel özelliğe sahiptir.

Güvenli, sağlıklı ve kaliteli bir çevrede yaşamak en temel ksent-
sel haklardandır. Güvenlik ihtiyacı tüm ihtiyaçların önündedir. Kente ve 
vatandaşlara yönelen tüm tehditleri içermektedir. Günümüzde özellikle 
önleyici güvenlik yaklaşımı önem kazanmaktadır. Ayrıca, etkili bir kent 
güvenlik politikası için statik, devlete dayalı güvenlik yapılanması yeri-
ne, daha dinamik ve toplum destekli güvenlik yapılanması önem kazan-
maktadır. Kent güvenliği ile ilgili temel sorumluluk Türkiye’de ağırlıklı 
olarak emniyet teşkilatı tarafından üstlenilmiş durumdadır. Belediye hiz-
met alanlarına giren süreçlerde vatandaşın güven içinde hizmetlerden 
yararlanması ve güvenli bir çevrede yaşaması noktasında, emniyet teşki-
latı yanında zabıta ve diğer belediye birimlerinin gerçekleştirdiği dene-
tim hizmetleri de önem kazanmaktadır.

Etkin kentsel denetim, kaliteli ve sağlıklı kentsel çevrenin temel 
şartlarından birini oluşturmaktadır. Yaşam kalitesi, insanların biyolojik 
durumları, yaşam biçimleri, ilişkileri ve içinde bulundukları çevrenin ni-
cel ve nitel değerlerinin toplamı olarak tanımlanabilir (Şeker, 2010: 21). 
Belediye hizmetlerinin niteliği, kentsel yaşam kalitesini belirleyen temel 
unsurlardan biridir. Kentin sağlıklı olması, orada yaşayanların daha az 
hasta olmasını değil, ortamın fiziksel, zihinsel ve sosyal esenliğe sahip 
olmasını ifade eder (World Health Organization). 



Tarkan Oktay 197

Çevre ve insan sağlığını korumak, sağlığı tehdit edebilecek çev-
resel risklerin azaltılması ve tehdit kaynaklarını ortadan kaldırılmasını 
gerektirir. Bu noktada kentsel denetimin etkin olarak organizasyonu ve 
yürütülmesi önem taşımaktadır. Denetim hizmetleri diğer belediye hiz-
metlerinin de tamamlayıcısı bir fonksiyona sahiptir. Bir bütün olarak 
vatandaşların yaşam kalitesini tehdit eden durumların tespit edilerek 
düzeltilmesi yanında kentsel düzenin ve kent hukukunun ihlal edilmesi 
karşısında caydırıcılık da oluşturur. 

3.	 ZABITA	HİZMETLERİNİN	TARİHİ	GELİŞİMİ	

“Zabıta” sözcüğü, Arapça kökenli bir kelime olup, “zapt” kelime-
sinden türetilmiştir. “Zapt” kelimesinin sözlük anlamlarına bakıldığın-
da; tutanak, sıkıca tutma, sahip olma, idaresine alma, zorla ele geçirme 
manalarına gelmektedir (Develioğlu, 1998, 1163). Zabıta, insanların top-
lu ve yerleşik yaşamlarının gelişmesi ile ortaya çıkan bir görevlidir. Her 
zaman çeşitli yaptırımlarla desteklenmiş kuralların varlığını ve geçerli-
liğini devam ettirecek, ihlal edilmelerini önleyecek ve ihlalinde cezalan-
dıracak bir güce ihtiyaç duyulmuştur.

Eski Türklerde Yargan, Daruga, Subaşı, Şad ve Tudun gibi şehir 
güvenliği ve çarşı pazarın denetimi ile ilgili görevliler ve amirler bulu-
nuyordu. İslâm devletlerinde şehirlerde emniyet ve asayişi sağlamakla 
görevli olarak “Şurta” teşkilatı kurulmuştu. Şurta, halife veya sultana, 
vilâyetlerde valilere bağlı, üniformalı kolluk güçleri idi.

İslam devletlerinde zabıtanın esas karşılığı “Hisbe” teşkilatında 
kendini bulmaktadır. İslam anlayışına göre mutlak bir biçimde iyiliğin 
emredilmesi ve kötülükten sakındırılması bütün Müslümanların yerine 
getirmesi gereken ortak bir sorumluluktur. Hisbe teşkilatı, İslâm devlet-
lerinde genel ahlâkı, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli 
teşkilât olarak gelişme göstermiştir. Hisbe teşkilatının amiri olan muh-
tesip ilk defa Hz. Peygamber zamanında atanmıştır (Kazıcı, 1998: 15).

Osmanlı şehirlerinde, beledî kurumların büyük bir kısmı devletin 
dışındaki organizasyonların kendi inisiyatifiyle oluşturduğu yapılardı. 
Müslüman tebaa ferdî olarak, Gayrimüslimler ise cemaat olarak meydana 
getirdikleri kurumlar eliyle yerel hizmetlerin önemli bir kısmını yürü-
türdü. Beledî alanda başlıca role sahip kurumlar, mahalle örgütlenmesi, 
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esnaf loncaları ve vakıflardı. Bu yapılanma karşısında kamu otoritesi, 
tüm kurum ve kişiler üzerinde mevcut normlar çerçevesinde kontrolcü ve 
sistemin istikrarını güvence altına alan bir fonksiyona sahipti. Devletin 
kadı, muhtesip, mimarbaşı, subaşı gibi görevliler eliyle yerine getirdiği 
bu fonksiyonun yasal temelini, Padişah fermanları, teamüller, örf ve içti-
hat çalışmalarından oluşan normlar bütünü oluşturuyordu (Oktay, 2008: 
127).

Muhtesip (İhtisap Ağası / İhtisap Emini), görevi özel bir şahsa 
yıllık bedel karşılığı ihale ile verilirdi. Müslüman olmak mükellefiyet, 
erkek olmak, adalet, kudret, ilim, ilmi ile amil olmak, takva sahibi ol-
mak aranan başlıca şartlardı. Muhtesibin kendi örgütü bulunurdu. Esnaf 
vergilerini toplayarak hazineye aktarır ve esnafı İhtisap Kanunnameleri 
çerçevesinde denetlerdi (Oktay, 2008: 129-130).

Muhtesip, 1826’da İhtisap Nezareti biçiminde yeniden örgütlen-
di. 1855 yılında İhtisap Nezareti kaldırılarak zabıta ile ilgili görevler 
Şehremaneti’ne devredildi. İlerleyen yıllarda kurulan belediye dairele-
rinde belediye çavuşu adıyla zabıta görevlileri istihdam edildi. 1913 yı-
lında belediye zabıtası görevi polise devredildi (Oktay, 2011: 120). 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Osmanlı devletindeki be-
lediye mevzuatı geçerliliğini sürdürdü. 1924 yılında belediye ile ilgili 
cezaların düzenlendiği 1608 sayılı kanun çıkarıldı. 1924 Ankara’da İs-
tanbul’dakine benzer şekilde Şehremaneti kuruldu. Ankara’da da zabı-
ta işleri polise devredildi. 1929’da Zabıta-ı Belediye Mektebi kapatıldı. 
1930 tarihli Belediye Kanunu ile İstanbul’da belediye ve il özel idaresi 
valilik bünyesinde birleştirildi. Belediye zabıtası hizmetleri İstanbul ve 
Ankara’da polis tarafından yürütülmeye devam etti. 1956’da İstanbul’da 
belediye ile valilik hizmetlerinin ayrılması sürecinde belediye bünye-
sinde zabıta teşkilatı yeniden kurularak bu fonksiyon polisten alındı. 
1956’da zabıta memurları yeşil üniforma ile görev yapmaya başladı. 1960 
yılında üniforma rengi lacivert olarak değiştirildi. 1962 Turizm zabıtası 
ve 1973 yılında trafik zabıtası kuruldu.
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4.	 6360	SAYILI	KANUN	SONRASINDA	
BÜYÜKŞEHİR	OLAN	İLLERDE	ZABITA	VE	
RUHSAT	DENETİM	HİZMETLERİNDEKİ	
PROBLEM	ALANLARI	VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

6360 sayılı Kanun’un uygulanmasının değerlendirildiği çalışmalar 
kapsamında zabıta hizmetleri de ele alınmıştır. Bu alanda temel olarak 
iki yönteme dayalı olarak veri üretilmiştir. Birincisi, zabıta ve ruhsat bi-
rimlerindeki personele uygulanan anketten elde edilen verilerdir. İkin-
cisi, zabıta ve ruhsat denetim hizmetleri konusunda uygulamacı niteliğe 
sahip görevlilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaydan elde edilen 
verilerdir. Her iki çalışma sonucunda tespit edilen problemler ve çözüm 
önerileri aşağıda başlıklar itibariyle ele alınmaktadır.

4.1.	Zabıta	Hizmetlerinin	Yasal	Altyapısı

Zabıta tarafından yürütülen hizmetler 200’e yakın farklı yasal dü-
zenlemedeki hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Yaklaşık yüzyıl-
lık zaman dilimi içinde çıkarılmış ve çeşitli değişikliklere uğramış yasal 
altyapı bütüncül bakış açısından uzak parçalı bir yapıya sahiptir. Yasal 
altyapının çeşitliliği nedeniyle düzenlemeler arasında çelişkiler de gö-
rülmektedir. Ayrıca, zabıta personelinin bu mevzuat yığınını öğrenmesi 
ve uygulaması zorluklar içermektedir.

Zabıta hizmetleri ile ilgili mevzuatın kodifikasyona tabi tutularak 
yeniden düzenlenmesi, farklı kanunlara dayalı yapıdan daha az sayıdaki 
yasal düzenlemeye dayalı bir alt yapıya geçilmesi gerekmektedir. 

Zabıta hizmetleri ve teşkilatlanması ile ilgili yasal düzenleme ağır-
lıklı olarak “Belediye Zabıta Yönetmeliği”ne dayanmaktadır. Söz konusu 
düzenleme zabıta hizmetlerinin organizasyonu ve personelle ilgili bölüm-
ler bakımından ihtiyacı karşılayamamaktadır. Emniyet Teşkilatı Kanu-
nuna benzer, kanun düzeyinde ve daha kapsamlı bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Zabıta hizmetlerinin temel düzenlemelerinden olan 1924 tarihli 
1608 sayılı “Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun” un bazı hükümleri kaldırıl-
mış, yeni ilaveler yapılmış, birçok maddesi değiştirilmiştir. Bununla bir-
likte ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmaktadır. Şehirlerin günümüzdeki 
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gelişmiş niteliklerine uygun ve kentsel denetim bakımından tehdit oluş-
turan durumlara yönelik, çağın teknolojik gereklerini kapsayacak ve cay-
dırıcı niteliğe sahip yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Belediye zabıta hizmetleri ile ilgili mevzuata aykırı davrananlara 
karşı öngörülen cezaların kapsamı, niteliği ve uygulanma sürecindeki 
eksiklikler caydırıcılığını azaltmaktadır. Kent hukukunu ve ortamını ze-
deleyecek bazı fiillere ceza öngörülmemiştir. Diğer taraftan cezaların uy-
gulanmasında adli ve kolluk makamlarının destekleri veya mali boyutu 
olan cezaların tahsili ile ilgili yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Zabıta 
hizmetleri kapsamındaki mali cezaların Hazine alacağı benzeri bir yaptı-
rım düzeyine yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, belediye cezalarının 
tebliği konusundaki sürecin de yasal olarak iyileştirilmesi gerekmekte-
dir.

Anket çalışmasında 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 
büyükşehir belediyelerinin zabıta hizmetleri ile ilgili yönetmeliğini ne 
kadar süre içinde çıkardığı sorulmuştur. Katılımcıların %17’si 1-3 ay, 
%21’i 3-6 ay, %38’i 6-12 ay, %8’i 12-24 ay ve %16’sı daha geç bir za-
man diliminde yönetmeliğin çıkarılabildiğini ifade etmiştir. 6360 sayılı 
kanunun getirdiği yeni model ve bunun zabıta ve ruhsat denetimi hizmet-
lerine etkileri konusunda ankete katılanların %33’ü kapsamlı bir eğitim 
verildiğini, %54’ü genel bir eğitim verildiğini, %4’ü eğitim verilmediğini 
ifade etmiştir. 6360 sayılı Kanun sonrasında zabıta personelinin uygu-
lamada yaşadığı problemlere yönelik olarak herhangi bir araştırmanın 
yapılıp yapılmadığı da sorgulanmıştır. Katılımcıların %30’u araştırma 
yapıldığını, %70’i araştırma yapılmadığını ifade etmiştir.

Anket çalışmasında büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ma-
halle gibi farklı ölçeklere göre zabıta ve ruhsat denetimi ile ilgili yasal 
altyapıda esnek düzenlemelerin gerekliliği konusunda soru yöneltilmiş-
tir. Katılımcıların %32’si bu tür esnekliğe ihtiyaç bulunmadığını ifade 
ederken, %49’u bu yönde düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu ve %16’sı 
kararsız olduğunu belirtmiştir.

4.2.	Zabıta	Denetim	Hizmetleri

6360 sayılı Kanun sonrasında kurulan modelde kırsal alanlar ile 
kentsel alanlar aynı belediye hukukuna tabi olmuştur. Ancak, iki ayrı 
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yerleşme özelliğinin nitelikleri ve gelişmişlik standartları aynı değildir. 
Kırsal yerleşmelerde ve özellikle eskiden köy olan yeni mahalle statü-
sündeki yerlerde ruhsat denetimi konusunda problemler yaşanmaktadır. 
Bu yerlerde işyerleri kentsel standartlara uygun olmadığından ruhsat-
landırma ve denetim süreçlerinde zaaf oluşmaktadır. Kentsel alanda ve 
çevresinde yerleşim yoğunluğu bulanan alanlara göre geliştirilen stan-
dartlar kırsal alanlardaki işletmeleri zorlamaktadır. Diğer taraftan kent-
sel alanlarda yasak olan hayvan beslenmesi ile ilgili hükümler, eski köy 
yeni mahalle alanlarında şikâyet konusu olduğunda, zabıta personelini 
yasal hükümleri uygulamak konusunda tereddütte bırakmaktadır. Kanun 
hükümleri uygulandığında ise köyde hayvan besleyen vatandaşların tep-
kisine neden olmaktadır. Büyükşehir alanlarında kırsal ve kentsel alan-
lardaki işletmelerini tümünü kapsayacak yeni standart ve kategorilerin 
getirilmesi gerekmektedir. Anket çalışmasında kırsal alandaki denetim-
lerin %68 oranında kentsel alanlar ile benzer şekilde yürütüldüğü ifade 
edilirken, %20 oranında şikâyet, acil durum vb. gibi hizmetin önceliğine 
göre denetim yapıldığı ifade edilmektedir. %4 katılımcı kırsal alanlara 
yönelik hiç denetim planlaması yapılmadığını ve %8 ise bu alanlardaki 
denetimlerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Zabıta denetimleri sırasında mevzuata aykırılığı tespit edilen iş-
yerlerine ceza kesilmektedir. Ceza gerektirecek aykırı durumun tekrar 
etmesi durumunda ceza kesmeye devam edilmektedir. Sürekli ceza kesi-
len bir işyeri faaliyetlerine devam edebilmektedir. Zabıta denetimleri so-
nucunda mükerrer ihlaller gerçekleştiren işyerleri için kademeli biçimde 
kapatma cezasını içeren düzenleme yapılması ihtiyaç durumundadır.

Büyükşehir belediyeleri, işyerlerine ruhsat verilmesi ve denetimi 
konusunda il merkezi dışında ilçelerde yeterince örgütlenme düzeyine 
ulaşamamıştır. Vatandaşlar ruhsatla ilgili işlemleri için il merkezine gel-
mek zorunda kalmaktadır. Anket çalışmasında büyükşehir belediyesinin 
çevre ilçe ve kırsal alanlardaki etkinliği sadece %16 düzeyinde yeterli 
görülmüştür. Ankete katılanların %40’ı söz konusu alandaki faaliyetleri 
yetersiz olarak nitelerken, %44’ü de kısmen yeterli olarak değerlendir-
miştir. Denetim fonksiyonunu öne çıkaran diğer soruda %36 oranında 
katılımcı denetimleri yetersiz görmüş, %25’i kararsız kalırken, %37’si 
denetimleri yeterli olarak değerlendirmiştir. Büyükşehir belediye modeli 
uygulanan illerde zabıta ve ruhsat denetimi ile ilgili yaşanan bu durumun 
iyileştirilmesi için büyükşehir zabıta birimlerinin yaygınlaştırılması, 
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ruhsat konusundaki işlemlerin yerinde çözülmesi konusunda mekanizma 
geliştirilmesi ve yeni organizasyona gidilmesi gerekmektedir.

Yeni işyerleri açıldığında işyeri sahibi Maliye’ye gerekli bildirim-
leri daha doğru biçimde ve zamanında yapmaktadır. Ancak, yaptırımların 
daha az olması ve diğer nedenlerle belediyeye gerekli bildirimleri yap-
ma konusunda aynı hassasiyeti göstermemektedir. Ruhsat denetimi kap-
samında yeni iş yerlerinin takip edilebilmesi için Maliye Bakanlığı’nın 
taşradaki birimleri ile belediye arasında koordinasyon sağlanarak yeni 
açılan işyerlerinin bilgisinin paylaşılması sağlanmalıdır. Bu durum saha 
bilgisinin güncellenmesi, ruhsat denetiminde etkinlik sağlanması yanın-
da vatandaşların işlem yükünü de azaltacaktır.

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında işyerlerinin 
ruhsat denetimi konusunda yetki çakışmaları yaşanmaktadır. Bu duru-
mun temel sebebi iki belediyenin yetki alanlarının yeterince iyi tanım-
lanmamış olmasıdır. Ayrıca, ilan ve reklam vergisinde olduğu gibi, ihtilaf 
konusu durumlarda, ilgili bakanlık ve mahkemelerin farklı görüş bildir-
meleri kavram ve uygulama farklılıklarına neden olmaktadır. 

6360 sayılı Kanun’un getirdiği model kapsamında köylerin ve kır-
sal alanların da kentsel alanlarla aynı mevzuata ve standartlara tabi ol-
masının getirdiği problemlerden birisini imar planı bulunmayan alanlar 
oluşturmaktadır. Özellikle, yeni katılan ve kırsal özellik gösteren alan-
larda bu durum gözlemlenmektedir. Ayrıca, ilçe belediyelerinin birçoğu 
imar planlarını henüz tamamlanmamış durumdadır. Yeni durumda imar 
ve iskânla ilgili gerekli ruhsatları bulunmayan ve standart olarak da bu 
kapsama girmesi mümkün bulunmayan, ancak, içinde ikamet edilen ve 
ticari faaliyet yapılan 6360 sayılı Kanun öncesinde inşa edilmiş bina-
lar çokça bulunmaktadır. Bu tür binalardaki eksiklikler zabıtanın işyeri 
ruhsat denetimlerini sekteye uğratmaktadır. Belediyeler bu tür binalarda 
faaliyet gösteren işyerleri için “geçici ruhsat” adı altında mevzuatta bu-
lunmayan bir belge ihdas ederek çözüm üretme yoluna gitmektedirler. 
Bu tür binalar için daha iyi kategorileştirmeye ve belge çeşitliliğine da-
yanan yasal çözümler de üretilmelidir.

Büyükşehir belediyelerinin görev alanlarının genişlemesine para-
lel olarak zabıta denetimleri sırasında tarım il müdürlüğünün ya da mi-
mar mühendisler odasının uzmanlık desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
koordinasyonun yasal altyapısının oluşturulması gerekmektedir.
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Şehirlerde son yıllarda sayıları artış gösteren AVM’lerin denetlen-
mesi konusunda ve özellikle dükkân ve otoparkların ruhsatlandırılması 
konusunda ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yetki 
anlaşmazlıkları yaşanmaktadır. İlgili bakanlıkların ve mahkemelerin 
konu ile ilgili ihtilaflarda görüşlerinin farklı olabilmesi ve çelişkiler uy-
gulamadaki problemleri arttırmaktadır. Bu konudaki yasal düzenlemele-
rin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Büyükşehir alanlarında ulaşım denetimi birçok otoriteyi içinde 
bulunduran bir denetim ağına sahiptir. Zabıta personelinin trafik ve tra-
fikteki araçlarla ilgili yetkileri sınırlı tutulmuştur. Toplu ulaşımda kulla-
nılan araçların denetimi, ağır tonajlı araçların denetimi, araçların parkı 
(otopark), trafik yönetimi konusunda zabıtanın yetkileri arttırılmalıdır. 
Ayrıca zabıta ile emniyet birimleri arasında trafik yönetimi konusundaki 
işbirliğini arttıracak yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Zabıta memurlarının silah taşıması konusunda farklı görüşler ileri 
sürülmektedir. Genel olarak zabıtanın hepsinin değil, belli bir kısmının 
özel eğitimler sonrasında uzmanlaşarak silah taşıyabilmesi kabul gören 
bir görüştür. 

4.3.	Zabıtanın	Teşkilatlanması

Büyükşehir modelinde ilçe belediyelerinin zabıta yapılanması ye-
terli olmadığından yerleşimlerde denetim açığı oluşmaktadır. Diğer ta-
raftan ilçe ölçeğinde büyükşehir belediyesi zabıtası tarafından yürütülen 
faaliyetlerde, ilçe belediye zabıtası ile koordinasyon yeterli düzeyde de-
ğildir. Büyükşehir belediyesinin merkeze uzak bölgelerde faaliyet yürüt-
me süreci ile ilgili bir soruya katılımcıların %17’si büyükşehir zabıtası-
nın merkezden çevreye gidip gelerek müdahale ettiğini, %25’i merkez 
dışındaki yerlere büyükşehir belediyesinin zabıta noktaları kurmaya ön-
celik verdiğini, %20’si merkez dışındaki yerlerde denetimin yeterli olma-
dığını ifade etmiştir. Anket çalışmasında büyükşehir belediyesi ile ilçe 
belediyesi arasındaki koordinasyonun nasıl sağlandığı ile ilgili bir soruya 
katılımcıların %58’i koordinasyonu büyükşehir belediyesinin sağlama-
ya çalıştığını, %4’ü ilçe belediyelerinin koordinasyonda aktif olduğunu 
ifade etmiştir. İki belediye kademesi arasında ciddi koordinasyon açığı 
bulunduğunu ifade edenlerin oranı %21’dir. Büyükşehir belediyesi ile 
ilçe belediyesi zabıta birimleri arasında koordinasyonu sağlayıcı yasal 
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düzenleme ve teşkilatlanma önlemlerinin uygulamaya geçirilmesi gerek-
mektedir.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile zabıta olarak göreve baş-
layan personel, birkaç yıl içinde o belediyeden ayrılarak farklı ildeki bir 
kuruma geçmektedir. Bu durum tecrübe ve bilgi birikimini önlemektedir. 
Sürekli personel alımı yapılmasına neden olmakta ya da KPSS ile alım-
dan çekinme sonucunda kadroların boş kalması sonucunu doğurmak-
tadır. KPSS'de o belediye sahası veya yakın çevresinde ikamet şartına 
dayalı tercih sistemi getirilmelidir.

Belediyeler zabıta personeli istihdamını arttırmak yerine taşeron 
yöntemi olarak adlandırılan usul ile personel istihdam etmektedir. Ta-
şeron zabıta personeli eğitim yetersizliği, sorumluluk ve yetki yetersiz-
liği ile özlük haklar konusundaki eksiklikler nedeniyle birçok probleme 
yol açmaktadır. Zabıta formasyonu almamış taşeron personelin sahadaki 
davranışları zabıta imajını ve nüfuzunu da olumsuz etkilemektedir. Bu 
sistemin terkedilmesi ya da zabıta personeline sahadaki denetim hizmet-
lerinde yardımcı bir kadro ihdas edilerek çerçevesi çizilmiş bir zemine 
oturtulması gerekmektedir. 

Zabıtaların özlük haklarında iyileştirme yapılması temel ihtiyaç 
alanlarından birisini oluşturmaktadır. Yıpranma payı uygulamasının iyi-
leştirilmesi, görevden kaynaklanan ve dava konusu olan durumlarla ilgili 
hukuki destek sağlanması, çalışma saatlerinin uygulamada 40 saate in-
dirilmesi ve maktu mesailerin kalıcı hale getirilmesi bu konudaki temel 
noktaları oluşturmaktadır.

Zabıta personelinin toplumsal ve teknik gelişmeler karşısında 
daha etkili hizmet yürütebilmesi için uzmanlaşmasına imkân sağlayan 
yasal düzenlemeler de yapılmalıdır. Turizm, gıda denetimi, trafik, ruh-
sat denetimi gibi alanlar başta olmak üzerine zabıta personelinin kent-
sel denetimin çeşitli alanlarında uzmanlaşması, teknolojik imkânlar ile 
donatılması kentsel denetim hizmetlerinin etkinliği bakımından önem 
taşımaktadır.

5.	 SONUÇ	VE	DEĞERLENDİRME

Günümüzde zabıta hizmetleri, belediyelerin zabıta birimlerinin yü-
rüttüğü bir takım hizmetlerin ötesinde kentsel denetim ve kentsel haklar 
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konsepti içinde değerlendirilmektedir. Zabıta hizmetleri vatandaşların 
güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması konusunda, dolayısı ile kentle-
rin yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir unsur haline gelmiştir. 
Diğer taraftan yerel yönetimlerle ilgili yeni kavram ve yaklaşımlar da 
kentsel denetimi dolayısı ile zabıta hizmetlerini etkilemektedir. Kentsel 
haklar, sağlıklı çevre, yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik, erişilebi-
lirlik, katılım, akıllı kent uygulamaları, bu kavram ve yaklaşımlardan 
bazıları olarak belirtilebilir. Bu çerçevede zabıta hizmetlerini yeniden 
yapılandırmak ve çağdaş ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmek bir ihtiyaç 
durumundadır.

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye modelinde çatı düzeyin-
de düzenlemeler getirilmiştir. Reformlar kapsamında çatı düzeyindeki 
yasal düzenlemeler yanında daha alt düzeydeki alanların da, ana reform 
adımını destekleyecek biçimde, gerek model ve gerekse yasal düzenle-
meler olarak geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yeni büyükşehir belediye 
modelinin uygulanması sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik çabalar sonucunda gözlemlenen problem alanlarının önemli bir 
kısmı Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin genel problemlerine dayan-
maktadır. Zabıta hizmetleri de büyükşehir modeli yanında genel olarak 
da geliştirilmesi gereken bir alan durumundadır. Diğer taraftan zabıta 
hizmetlerinin etkinliği o yerleşim yerinin belediyecilik bakımından ge-
lişmişlik düzeyi ile de paralellik göstermektedir. İmarlı, planlı gelişmiş, 
ticari hayatı düzenli, belediyecilik hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu 
bir yerleşimde zabıta hizmetleri de daha etkin olarak yürütülebilmekte-
dir. Bunun tersi durumlarda ise diğer alanlardaki eksikliklere bağlı ola-
rak zabıta hizmetleri de olumsuz etkilenmektedir.

Türkiye’deki zabıta hizmetlerinin geliştirilmesinin ilk adımı ola-
rak gerek zabıta teşkilatı ve gerekse kentsel denetimle ilgili yasal alt-
yapının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bu çerçevede 
farklı kanunlardaki zabıta ile ilgili hükümlerin yeni tek bir kanun ile 
düzenlenmesi, denetim ve cezalarla ilgili hükümlerin günün şartları ile 
uyumlaştırılması gerekmektedir. Zabıta denetimlerinin caydırıcılığının 
ve etkisinin arttırılması için yasal altyapının ve uygulama süreçlerinin 
iyileştirilmesi bir ihtiyaç durumundadır.

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırlarının kırsal 
alanları da kapsayacak biçimde genişlemesine rağmen kentsel denetim 



Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetleri206

standartlarının yeni duruma göre yeniden tanımlanmaması uygulamada 
problemler oluşturmaktadır. Yeni sorumluluk alanının fiziki şartları ya-
nında gelişmişlik standartlarını da dikkate alan yeni kategorik denetim 
standartları oluşturulmalıdır.

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasındaki yetki ve so-
rumluluk sahalarının kesinleştirilmesi sürecinin gelişmesi zabıta ko-
nusundaki yetki çatışmalarını da olumlu etkileyecektir. Diğer taraftan 
belediyelerin imar planlaması ve imar denetimi alanındaki düzeylerini 
yükseltmeleri zabıta denetimlerinin de etkinliğini arttıracak bir unsur 
durumundadır. 

Kentsel denetim ve zabıta hizmetleri alanındaki yasal ve uygulama 
mekanizmalarının iyileştirilmesi yanında, zabıta teşkilatının günümüzün 
teknik imkânları ve uzmanlaşma çerçevesinde yeniden ele alınarak ge-
liştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Zabıta ile ilgili düzenlemeler büyük-
şehir belediyeleri yanında ilçe belediyeleri gibi farklı ölçekteki belediye-
lerin ihtiyacını karşılayacak biçimde esnek olmalıdır.
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EK:	ZABITA,	RUHSAT	VE	DENETİM	
HİZMETLERİ	ANKET	SONUÇLARI

(1) 6360 sayılı Kanun ile kırsal alan yönetim sorumluluğunu yürüten büyük-
şehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kırsal alanlarda işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı denetimleri nasıl gerçekleştiriliyor?

%68  Yönetmelik hükümlerine göre kentsel alanlardakine benzer rutin 
denetimler yapılıyor.

%20  Hizmet önceliklerine göre denetim yapılıyor.

%4  Denetim süreci henüz planlanmadı.

%8  Gereği gibi denetim yapıldığı söylenemez.

%0  Diğer (....)

(2) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde kırsal alan yoğunluğu fazla olan 
büyükşehir belediyelerinin zabıta denetimleri; sokağa çöp atılması, gıda 
maddelerinin açıkta satılması, eski köy/yeni mahalle pazarlarının kontrolü, 
sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin incelenmesi vb. daha fazla kırsal 
alanlarda görülen sorunlara yönelik olarak belediyenizde nasıl gerçekleşti-
riliyor? Başlıklar halinde sıralayınız.

%100  Sıralayınız

(3) 6360 sayılı Kanun ile hizmet sorumluluğu il mülki sınırlarına genişleyen 
büyükşehir belediye zabıtalarının özellikle kırsal ilçeler, merkeze uzak eski 
köy/ yeni mahallelerde yeterince etkin olduğunu düşünüyor musunuz?

%16  Evet

%40  Hayır

%44  Kısmen

(4) 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten ne kadar süre sonra; büyükşehir bele-
diyeniz “Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”ni 
yayınladı?

%16,66667  0-3 ay

%20,83333  3-6 ay

%37,5  6-12 Ay

%8,333334  12-24 Ay

%16,66667  Diğer(....)  
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(5) 6360 sayılı Kanun uygulama süreçlerinde büyükşehir belediyeniz zabıta 
personeline yönelik eğitimler gerçekleştirdi mi?

%33,33334  Evet, personele kapsamlı bir eğitim verildi.

%54,16667  Evet, personele genel bir eğitim verildi.

%4,166667  Hayır, personele yönelik bir eğitim henüz verilmedi.

%0  Bu süreçte zabıta personeline yönelik bir hazırlık yapılmadı.

%8,333334  Diğer

(6) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde zabıta personelinin yaşadığı sorun-
lara yönelik niceliksel ve / veya niteliksel araştırmalar yapıldı mı?

%29,16667  Evet, yapıldı.

%29,16667  Henüz yapılmadı, gelecek dönemde yapılacak.

%16,66667  Hayır, yapılması düşünülmedi.

%8,333334  Hayır, yapılmayacak.

%16,66667  Diğer  

(7) 6360 sayılı Kanun ile yönetsel ölçeğine kırsal alan giren büyükşehir beledi-
yelerinin zabıta personeli, denetim süreçlerinde hangi önceliklerle hareket 
etti?

%0  Kırsalı kalkındırmak.

%20,83333  Kentin modernleşme sürecini sürdürmek.

%66,66667  Mevcut yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

%0  Mevcut alışkanlıkları devam ettirmek.

%12,5  Diğer

(8) Merkeze uzak eski köy/yeni mahallelerde zabıta personeli denetim süreçle-
rini gereği gibi işletemedi” söylemine katılıyor musunuz?

%20,83333  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%16,66667  Evet, katılıyorum.

%25  Kararsızım.

%37,5  Hayır, katılmıyorum.
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(9) Her biri farklı ölçekte olan büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri için 
zabıta yönetmeliğinde esnekliği sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır” söyle-
mine katılıyor musunuz?

%12,5  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

%29,16667  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%20,83333  Evet, katılıyorum.

%16,66667  Kararsızım.

%16,66667  Hayır, katılmıyorum.

%4,166667  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(10) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde zabıta hizmetlerinin gerçekleştiril-
mesinde merkeze uzak mahallelerde nasıl bir yol izlendi?

%16,66667  Hizmet sunumlarını büyükşehir zabıtası, merkez ilçeden gi-
dip gelmek suretiyle gerçekleştirdi.

%16,66667  Hizmetlerin hızla gerçekleştirilmesi için ilçe belediyelerine 
yetki devri yapıldı.

%25  Büyükşehir belediyeleri merkeze uzak mahallelerde zabıta nokta-
ları kurmaya öncelik verdi.

%20,83333  Merkeze uzak mahallelerde etkin ve sürekli bir zabıta dene-
timi gerçekleştirilemiyor.

%20,83333  Diğer (Lütfen Belirtiniz)

(11) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında zabıta hizmetlerinin sunulmasın-
da nasıl bir koordinasyon oluşturuldu?

%58,33333  Koordinasyonu büyükşehir belediyeleri sağladı.

%4,166667  Koordinasyonu ilçe belediyeleri sağladı.

%0  Koordinasyonu mahalle muhtarları sağladı.

%20,83333  Koordinasyon sağlanamadı. Sorunlar yaşandı.

%16,66667  Diğer (Lütfen Belirtiniz)  
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(12) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyesi ve ilçe be-
lediyeleri zabıta personeli istihdamı konusunda nasıl bir yol izledi?

%8,333334  Başka belediyelerden uzman personel transfer edildi.

%29,16667  Mevcut personele eğitim desteği verildi.

%25  Yeni personel alınarak kısa bir eğitim süreci sonrasında alana gön-
derildi.

%29,16667  Bir düzenleme yapılmadı.

%8,333334  Diğer

(13) Büyükşehir belediyesi bünyesindeki zabıta personeline yönelik eğitimler 
ne sıklıkla gerçekleştirilmektedir?

%0  Her hafta

%0  Her ay

%12,5  Her 3 ayda bir

%45,83334  Her 6 ayda bir

%41,66666  Diğer (Lütfen Belirtiniz)
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7.

BÖLÜM 

6360 SAYILI KANUNUN UYGULAMA 
SÜRECİNDE	İTFAİYE,	AFET	VE	ACİL 

DURUM	YÖNETİMİ	ALANINDA	
KARŞILAŞILAN	SORUNLAR	

VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

Fatih KIRIŞIK1

1.	GİRİŞ

6360 sayılı Kanun ile birlikte büyükşehir belediyeleri bulunduk-
ları ilin tamamında yerel hizmetleri yürütmeye başlamışlardır. Bu yeni 
durum büyükşehir belediyelerinin hem kentsel alanlara hem de kırsal 
alanlara hizmet sunumu gerçekleştirmelerini sağlamıştır. 6360 sayılı Ka-
nun kapsamında ortaya çıkan bu yeni örgütlenme modeli yıllardan beri 
tartışılan ancak bir türlü çözülemeyen pek çok problemi çözmekle birlik-
te yeni bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle kırsal alanların yöneti-
mine ilişkin belediyelerin yeterli tecrübeleri bulunmamaktadır. Bu bağ-
lamda, çalışmada 6360 sayılı Kanun kapsamında itfaiye ve afet yönetimi 
hizmetleri incelenmiştir. İtfaiye ve afet yönetimi hizmetleri incelenirken 
sorunların ve çözüm önerilerinin tespitinde büyükşehir itfaiye daire baş-
kanlarının, itfaiye üst düzey görevlilerinin, AFAD ve Kızılay gibi kurum 
yetkililerinin görüşlerine başvurulmuştur.

2.	TÜRKİYE’DE	İTFAİYE,	AFET	VE	ACİL	
DURUM	YÖNETİMİNİN	MEVCUT	DURUMU

İtfaiye teşkilatı yangın, kaza, afet gibi olaylarla ilgili önleyici ted-
birlerin alınması, denetimlerin sağlanması, yangın, kaza ve afet olduğun-
da ise derhal müdahale edilmesini sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten 
bir kuruluştur. İtfaiye sadece yangın konusu ile sınırlı faaliyet gösteren 
bir kuruluş değildir. Bu özelliği itibarıyla itfaiye, afet ve acil durum yöne-

1 Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi.
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timinin en önemli unsurlarından biridir. İtfaiye teşkilatları, belediyeler 
bünyesinde örgütlenmesine rağmen belediye sınırları dışındaki yangın, 
kaza ve afet gibi olaylara da müdahale edebilirler.

İtfaiyenin sadece yangınlara müdahale eden bir kurum olarak al-
gılanması, itfaiyenin afet ve acil durumlardaki rolünün yeterince anla-
şılmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle itfaiyenin görevlerinin belir-
tilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Belediye itfaiye teşkilatının 
mevcut görevleri 21.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Beledi-
ye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilmiştir:

a. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri du-
rumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek 
ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su al-
tında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 

c. Su baskınlarına müdahale etmek,

d. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına 
katılmak,

e. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarıyla yürürlüğe konulan 4390 Sayılı Binaların Yangından Ko-
runması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

f. 5/6/1964  tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, 
Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 
gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükle-
er, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıt-
ma işlemlerine yardımcı olmak,

g. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak 
bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu ko-
nuda tatbikatlar yapmak,

h. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye 
personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların 
bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygun-
luğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi ver-
mek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 
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ı. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, 

j. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edi-
lecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve ba-
caları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,  

k. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalış-
malarına katılmak,

l. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depo-
lama yerlerini tespit etmek,  

m. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına kar-
şı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön-
gördüğü izin ve ruhsatları vermek, 

n. Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak, olarak be-
lirtilmektedir.

Afet yönetimi ise, 2009 yılına kadar ve 2009 yılından sonra olmak 
üzere ikiye ayırmak gereklidir. 2009 tarih ve 5902 sayılı Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
afet yönetim anlayış ve örgütlenmesinde bir değişimin yaşandığını gör-
mekteyiz. Bu Kanun ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin 
hizmetleri yürütmek amacıyla Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının kurulması, örgütlenmesi ile görev ve yetkileri 
düzenlenirken, olay öncesi, esnası ve sonrasında kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması ve politikaların oluşturulması ve 
uygulanması amaçlanmaktadır (Kemaloğlu, 2015:133).

Belediye itfaiye teşkilatları ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı birlikte ele alındığında afet ve acil durumlarda bu örgütlerin görev-
lendirildiği ve uyum içerisinde çalışmalarının Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı tarafından koordine edileceği ifade edilebilir. Örgütlerin 
görev sınırları açısından incelendiğinde ise, itfaiyenin kendi imkânlarıyla 
başa çıkabileceği olaylarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 
müdahale etmeyeceği söylenebilir. Ama itfaiye imkânlarını aşan olaylar-
da, pek çok kurum ve kuruluşun afet ve acil duruma müdahale edeceği, 
bunun koordinasyonunun ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
tarafından sağlanacağı düşünülmelidir. 
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3.	6360	SAYILI	KANUNUN	UYGULAMA	SÜRECİNDE	
İTFAİYE,	AFET	VE	ACİL	DURUM	HİZMETLERİNDE	
KARŞILAŞILAN	SORUNLAR	VE	ÇÖZÜM	ÖNERİLERİ

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetimler Reformları Değer-
lendirme Projesi Çalıştayı, itfaiye ve afet yönetimi oturumunda katılımcı 
olarak davet edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanları ve 
ilçe temsilcileri, AFAD ve Kızılay yetkilileri tarafından belirtilen sorun-
ların, sistematik ölçüde derlenmesiyle bir sorunlar listesine ulaşılmıştır.

Sorunlar	Listesi

• Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin, itfaiye hizmetlerinin düzen-
lenmesinde yetersiz kalması,

• İtfaiye personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
Genel İdari Hizmetler sınıfında olması,

• İtfaiye Yönetmeliğinde kavramsal tanımlamaların yetersiz ol-
ması,

• İtfaiye hizmeti açısından norm kadroda tek kriter olarak nüfu-
sun dikkate alınması,

• Türkiye çapında itfaiyecilerin kılık-kıyafet birliği bulundura-
cak bir yönetmeliğin bulunmaması,

• İtfaiye hizmetlerinde standartlaşma olmaması,

• 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Bütçe Kanunu arasındaki 
uyuşmazlık nedeniyle ücret ödenememesi ve fiili hizmet süresi 
zammının mevzuattaki boşluktan dolayı sadece yangında çalış-
ma süresi sayılması,

• İtfaiye personelinin kalıcılığının sağlanamaması,

• İtfaiyeciliğin meslek sınıfı haline getirilememiş olması ve it-
faiye personeline öğretmen ve polis gibi statü sağlanamamış 
olması,

• Personel sayısının yetersiz olması,

• Gönüllü itfaiyecilerinin sayısının azlığı,
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• Gönüllü itfaiyecilerin, itfaiye hizmetlerini yürütürken, uğradık-
ları kazalardan dolayı sigortalı olmamaları,

Belirtilen listedeki sorunların bazıları yapılan çalıştay çerçevesinde 
açıklanmaya çalışılacaktır.

3.1.	Belediye	İtfaiye	Yönetmeliğinin	İtfaiye	Hizmetlerinin	
Düzenlenmesinde	Yetersiz	Kalması	Sorunu

6360 sayılı kanun kapsamında büyükşehir belediyelerinin bütün 
ile hizmet götürecek olması, itfaiye hizmetlerinin de bu yeni örgütlenme 
modeline göre yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İtfai-
ye hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinde en önemli mevzuat Belediye 
İtfaiye Yönetmeliği’dir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Be-
lediye Kanunun 52. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen 
kanunda ‘‘İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların gö-
rev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 
alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, 
giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile 
itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçiş-
leri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye 
bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.’’ İtfaiye 
teşkilatının çalışma usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığı tarafından çı-
karılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Fakat bu yönetmelik 
itfaiye hizmetlerini düzenlemekte, günümüz itfaiye hizmetlerinin karşı-
lanmasında yeterli değildir. Belediye İtfaiye Yönetmeliği 2006 yılında 
Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 10 yılı aşkın süredir 
değişen ve gelişen itfaiye hizmetlerine uyum sağlama konusunda yetersiz 
kaldığı düşünülmektedir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne aykırı olmamak üzere belediyelere 
ek düzenleme yapabilme yetkisinin verilmesi, belediye itfaiye teşkilatla-
rı arasında bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ne-
denle Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin yeniden ele alınması, 6360 sayılı 
Kanun ve 10 yıllık süreçte ortaya çıkan değişme ve gelişmeler dikkate 
alınarak daha kapsamlı bir yönetmelik yapılması itfaiye hizmetlerinde 
yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilir.
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Belediye İtfaiye Yönetmeliği ilgili bir diğer durum büyükşehir be-
lediyeleri ile diğer belediyelerin 6360 sayılı Kanun’la farklılaşmasıdır. 
6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarını 
bütün il olarak değiştirmiş, bu durum kırsal alanlarında itfaiye hizmet-
lerinden dolayı büyükşehir belediyelerinin sorumlu olmasını sağlamış-
tır. Ortaya çıkan bu yeni durum itfaiye hizmetlerinin düzenlenmesinde 
büyükşehir belediyelerine yönelik kuralların ortak yönetmelikte ayrıca 
belirtilmesi yararlı olabilir.

3.2.	İtfaiye	Hizmeti	Açısından	Norm	Kadroda	Tek	Kriter	
Olarak	Nüfusun	Dikkate	Alınması	Sorunu

İtfaiye hizmetleri açısından norm kadroda tek kriter nüfus sayısı-
dır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 42. maddesinde, araç sayısı da nü-
fus kriteri esas alınarak belirlenmiştir.

(1) İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN stan-
dartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belir-
lenir.

a) Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme 
aracı,

b) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç,

c) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet 
çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

ç) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet mer-
divenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

d) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 6 adet 
itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli 
pikap, 1 adet hizmet aracı,

e) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 8 adet 
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itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli 
pikap, 1 adet hizmet aracı,

f) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma 
aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 10 
adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift 
kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

g) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet acil kurtarma 
aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet ambulans, 14 
adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift 
kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

ğ) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araç-
lara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, 
her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 1 adet ambu-
lans, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için 
ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet 
hizmet aracı.

Hâlbuki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasında, “birimlerin ku-
rulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afet-
lere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır” demektedir. Bu 
nedenle norm kadro ve araç sayısı gibi konularda yapılacak değerlendir-
melerde itfaiye birimlerinin kurulmasında yer alan faktörlerinde dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu faktörler arasında nüfus başta gelmektedir. 
Fakat sadece nüfus faktörünün tek kriter olarak sayılması beraberinde 
sorunlar meydan getirebilmektedir. Örnek olarak nüfus bakımından aynı 
seviyede olan iki yerin, yüzölçümü, coğrafi ve fiziki yapısı, yangın tehli-
kesi oranı aynı olmayabilir.

Bu bakımdan yerleşim yeri ihtiyaçlarının en doğru şekilde belir-
lenmesini sağlayacak faktörlerin dikkate alınması gerekir. Özellikle yan-
gın riski, yüzölçümü, arazi şartları dikkate alınarak norm kadro ve araç 
sayısı belirlenmelidir. Bazı belediyelerde sanayileşme oranının diğerle-
rine göre oldukça yüksek olduğu bu durumun yangın riskini ciddi ölçüde 
artırdığı görülmektedir. Tek ölçüt nüfus olduğu zaman sanayileşme farkı 
ve bunun ortaya çıkardığı yüksek tehlike riski göz ardı edilmektedir. Ay-
rıca 6360 sayılı Kanun kapsamında bazı belediyelerin sorumlu olduğu 
yüzölçümü diğerlerine göre oldukça fazladır. Bu durumda norm kadro 
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ve araç sayısında dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biridir. 
Çok daha geniş bir coğrafi alanda itfaiye hizmeti sunmanın zorluğu orta-
dadır. Bu nedenle 6360 sayılı Kanun kapsamında ortaya çıkan bu yeni 
ve farklı durumlar göz önünde tutularak yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 
6360 sayılı Kanun kapsamında ortaya çıkan bir diğer durum itfaiye hiz-
metlerinin sunulacağı alanın genişlemesiyle illere göre farklılık gösteren 
arazi şartlarına uygun hizmet sunulması gerekliliğidir. Bazı iller düz bir 
coğrafi yapıya sahipken, bazı iller ise oldukça engebeli ve zor coğrafi 
yapıya sahiptir. Elbette bu zor coğrafi şartlar itfaiye hizmetlerinde de bir-
takım zorluklara ve ihtiyaçlara sebep olacaktır. Norm kadro ve araç gereç 
sayısı ve nitelikleri hesabında fiziki ve coğrafi yapıda 6360 sayılı Kanun 
kapsamında dikkate alınmalıdır. İtfaiyenin fiziki ve coğrafi yapıya uyumu 
sağlanmalıdır.

3.3.	 İtfaiye	Yönetmeliğinde	Kavramsal	Tanımlamaların	
Yetersiz	Olması	Sorunu

Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe Sözlükte “itfaiye” kavra-
mı Arapçadan dilimize girmiş bir kavram olup itfa fiilinden türemiş bir 
kelime olarak “söndürmek” anlamına gelir. İtfaiye ise “yangın söndür-
me kuruluşu” anlamına gelmektedir. Ancak itfaiyeyi sadece bir yangın 
söndürme kuruluşu olarak görmek yanlıştır. Bunun yanında üstlendiği 
birçok görevleri vardır. İtfaiye sadece yangın söndürme işlemi yapma-
makta, afet ve acil durumlarda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. 
Mevzuatta itfaiyecilik kavram olarak tanımlanmalı ve itfaiyeciliğin neleri 
kapsadığı, neleri kapsamadığı belirlenmelidir. 

İtfaiye ile ilgili acil durum, afet, yangın, kaza gibi kavramlar açık ve 
anlaşılır şekilde tanımlanmalıdır. Bu kavramların tanımlanması ile bir-
likte bu kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli kurumların sınırları 
tanımlanmalıdır. Bu kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili kurumların 
yapılanması da buna göre olmalı ve yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası 
düzeylerdeki karmaşa azaltılmalıdır.

6360 sayılı Kanun kapsamında itfaiyenin öneminin artmış olması, 
itfaiye ve görev alanı ile ilgili kavramların açık ve anlaşılır şekilde tanım-
lanmasını gerektirmektedir. Ayrıca yangın, kaza, afet ve acil durumlarla 
ilgili görev yapan kurumların ve itfaiyenin görevlerinin, sınırlarının, iliş-
ki türleri ve koordinasyonun sağlanmasında kavramların tanımlanması 



Fatih Kırışık 221

önemli görülmektedir. Özellikle ölçeği büyüyen büyükşehir yönetiminin 
yangın, afet ve acil durumlarda daha önemli bir rol üstleneceği açıktır. 
Büyükşehirlere verilen bu yeni rol, diğer kurumlarla ilişkilerin yeniden 
düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.

3.4.	İtfaiye	Hizmetlerinde	Standartlaşma	Sorunu

6360 sayılı Kanun kapsamında ortaya çıkan yeni durum itfaiye hiz-
metlerinin standardizasyona kavuşturulması gerekliliğini ortaya çıkar-
mıştır. İtfaiye hizmetlerinin bütün il düzeyinde büyükşehir belediyeleri 
tarafından yürütülecek olması, ölçeğin büyümesi, profesyonelleşmenin 
artması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Küçük çaplı itfaiye organizas-
yonu yerine, koordine şekilde hareket etmesi gereken büyük çaplı itfaiye 
organizasyonu kurulmaktadır. Bu yeni itfaiye organizasyonunun yönetimi 
ortak standartların oluşturulmasını gerektirmektedir. 

İtfaiye hizmetlerinde standartlaşma olmaması önemli bir problem 
olarak ortaya çıkmaktadır. Mevzuatta, eğitimde, denetimde, kılık-kıya-
fette, personel alımı gibi pek çok konuda standartlaşma sağlanmalıdır. 
Standartlaşma sağlanırsa itfaiye hizmetlerindeki bazı sorunların kademeli 
olarak azalması söz konusu olabilir. Örneğin personel alımına getirilecek 
olan bir standartlaşma neticesinde, itfaiye personelin nitelik kazanması 
sağlanır. Belediyelerin ayrı ayrı personel alımlarında, nitelik bakımından 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sistemli bir personel alım standardı, belirli 
fiziki standartlar taşıyan ve hizmeti yerine getirirken karşılaşılacak so-
runların üstesinden gelebilecek personele ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede standartlaşma, Türkiye Belediyeler Birliği tara-
fından yapılmalıdır. Türkiye Belediyeler Birliği, itfaiye hizmetlerin-
de standartlaşma konusunda TSE’den destek alarak İtfaiye Hizmetleri 
Standartları’nı belirleyebilir. Bu standartlarda büyükşehir belediyeleri 
ile diğer belediyeler arasında farklı standartlar da belirlenebilir. Ayrıca 
asgari standartlar olarak bütün itfaiye birimlerinin sahip olması gereken 
ortak standartlar da belirlenebilir.

İtfaiye hizmetlerinde standartlaşma açısından itfaiye personelinin 
eğitimi de önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimde birlik ve uyum sağlanırsa 
standardizasyon açısından önemli mesafe kat edilmiş olacaktır. İtfaiye 
personelinin eğitimi bütün belediyelerin üzerinde ittifak ettiği şekilde 
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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilmelidir. Türkiye Be-
lediyeler Birliği kapsamında Belediye Akademisi kurulmalı, akademi it-
faiye hizmetleri konusunda eğitim ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir. 
Bütün belediyeler de bilgi ve tecrübelerini buraya aktararak itfaiye hiz-
metlerinin eğitim kalitesinin artması ve geliştirme faaliyetleri açısından 
önemli bir çalışma yapılmış olur.  

3.5.	İtfaiye	Personelinin	Kalıcılığının	Sağlanamaması	
Sorunu

Belediyelerde üretilen mal ve hizmetlerin en önemli unsuru, insan 
kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Çöpoğlu, 2015: 180). Bu bağlam-
da itfaiye hizmetlerinde uzmanlaşması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır. İtfaiye personeli olarak alınan kişilerin kısa süre içerisinde 
birim değiştirmesi, itfaiye içerisinde eğitim süreci tamamlanan ve uz-
manlaşma sürecine giren personelin kaybına yol açmaktadır. Bu durum 
hem personele verilen eğitimi boşa çıkarmakta ve itfaiye hizmetlerinde 
uzmanlaşmaya darbe vurmaktadır. Ayrıca personel arasında uyumlu ça-
lışma ortamına da zarar vermektedir. Bu durum 6360 sayılı Kanun kap-
samında büyük ölçekte yürütülmesi gereken itfaiye organizasyonunda 
geçmişte olduğundan çok daha büyük problemlere yol açabilir. Çünkü 
organizasyonlar büyüdükçe işlerin yönetimi için uzmanlaşma kaçınılmaz 
bir gereklilik olur. İtfaiye organizasyonunun 6360 sayılı Kanun ile kabul 
edilen yeni ölçeğe uyumlu hale getirilmesi ve personel kalıcılığı netice-
sinde uzmanlaşmanın sağlanması gereklidir.  

Hizmete alınan personelin seçim kriterlerinin doğru belirleneme-
mesinden dolayı, personelin yangın söndürme sırasında kapalı alan kor-
kusu, yükseklik korkusu gibi hizmeti yerine getirmeyi aksatacak kişisel 
özelliklere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Sorunlar listesinde belirt-
tiğimiz gibi bir standartlaşma olmamasından dolayı personel alımlarında 
liyakatli personelin seçimi zorlaşmaktadır.

Bunun yanı sıra, itfaiye hizmeti için alınan personelin belediye 
hizmetleri içerisindeki başka alanlara aktarılması itfaiye personelinin 
kalıcılığına engel olmaktadır. Bu açıdan sözleşmeli öğretmenlerde oldu-
ğu gibi, 5 yıl sözleşmeli itfaiyeci uygulaması yapılmalıdır. Bu amaçla 
5359 sayılı Kanun 49. maddeye sözleşmeli memurlar arasına itfaiye eri 
eklenmelidir.
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İtfaiye hizmetinin fiziki güce büyük ihtiyaç göstermesi nedeniyle 
itfaiyede yönetici olarak ya da başka bir göreve getirilmeyen doğrudan 
olaylara müdahale eden personelin 45 yaşından sonra başka birimlere 
aktarılması uygun olacaktır. 45 yaşından sonra itfaiye erinin olaylara 
müdahale etmede fizik güç konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Olaylara 
müdahale yeteneğinin yüksek tutulabilmesi için bu önemli bir gereklilik 
olarak ortaya çıkabilmektedir.

3.6.	Personel	Sayısı	ve	Yeterliliği

Ülkemizdeki itfaiye teşkilatlarında yaklaşık 20.000 itfaiye perso-
neli çalışmaktadır (İşbitirici vd., 2015: 348). Bu sayıyı ülkemiz nüfusuna 
oranladığımız zaman yaklaşık olarak her 4.000 kişiye 1 itfaiye personeli 
düşmektedir. Türkiye’nin sanayileşmesi ve gelişmesiyle orantılı olarak 
fabrika sayısında, özel otomobil, elektrikli araç gereç sayısında önemli 
bir artış yaşanmıştır. Bu gelişme yangın, kaza ve acil durumlar sayısında 
da artışa neden olmuştur. İtfaiye personeli sayısı, özellikleri, eğitimleri 
bu yeni koşullara uygun olarak bilimsel olarak incelenmelidir. 

İtfaiye personelinin eğitimi ve yangın, kaza, acil durumlar, afet gibi 
konularda bilimsel çalışmalar yapacak kurumların ve birimlerin oluştu-
rulması da oldukça önemlidir. İtfaiye personelinin eğitimi meslek lisesi 
düzeyinde itfaiye liseleri kurularak yapılabilir. İtfaiyenin ihtiyaç duydu-
ğu personel sayısına uygun olarak belli sayıda itfaiye liseleri kurularak 
burada mesleki yeterlilik oluşturulabilir. 

İtfaiye, afet ve acil durumlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılma-
sı da oldukça önemlidir. Bu konularda gelişmiş ülkelerde yangın mü-
hendisliği gibi çeşitli alanlarda lisans ve lisansüstü bilimsel çalışmalar 
yapılmaktadır. Yapılan bu bilimsel çalışmaların sonuçları sahaya uygu-
lanmakta ve pek çok olay daha gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Ay-
rıca farklı türdeki olaylara nasıl müdahale edileceği konusunda yapılan 
çalışmalar uygulamada da itfaiye personeline önemli kolaylıklar sağla-
maktadır.

6360 sayılı Kanun bağlamında ölçeğin büyümesi, profesyonelleş-
menin ve bilimselliğin artırılması konusunda önemli fırsatlar sunmakta-
dır. 6360 sayılı Kanun ile itfaiye hizmetlerinde birleşme ve bütünleşme 
yaşanması, gereksiz pek çok harcamanın ortadan kaldırılmasını sağla-
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mıştır. Bu bütçe fırsatı profesyonelleşme ve bilimselliğin artırılması ama-
cıyla kullanılmalıdır. Bu gerçekleştirilebilirse özellikle önleyici tedbirler 
konusunda büyük sıçrama yaşanacağı ve pek çok masrafın da bu sayede 
önüne geçilebileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

3.7.	İtfaiye	Personelinin	657	Sayılı	Devlet	Memurları	
Kanununda	"Genel	İdari	Hizmet"	Sınıfında	Olması	
Sorunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 36’da yer alan ‘Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı’ itfaiye personelini kapsamaktadır. ‘‘Bu Kanunun 
kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gö-
ren ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel 
İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.’’ İtfaiye personeli de genel idari hiz-
met sınıfında yer almaktadır.

İtfaiye hizmetinin saygınlığının artması, hizmet standartlarının 
yükselmesi ve etkin bir itfaiye teşkilatı için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa itfaiye hizmetleri sınıfı eklenmelidir.

3.8.	Gönüllü	İtfaiyeci	Sayısının	Azlığı	ve	Gönüllü	
İtfaiyecilerin,	İtfaiye	Hizmetlerini	Yürütürken	
Uğradıkları	Kazalardan	Dolayı	Sigortalı	Olmamaları

6360 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle büyükşehir belediye-
lerinin hizmet alanı, şehir merkezindeki mücavir alandan tüm il sını-
rı dâhilindeki bütün ilçe ve beldeleri kapsamıştır. Yangınlara ve diğer 
olaylara hızlı müdahalenin çok önemli olduğu düşünüldüğünde, gönüllü 
itfaiyecilik yangınların kısa sürede söndürülmesi, afet ve acil durumlara 
hızlı ve etkin müdahale açısından önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de gönüllü itfaiyecilik çok yeni olarak uygulanmaya baş-
lanmıştır. Esas olarak 1999 Kocaeli depreminden sonra gündeme gelmiş-
tir. Bugün sadece bir kaç ilde gönüllü itfaiyecilik uygulaması bulunmak-
tadır ve depremde etkin olarak çalışan bazı gönüllülerin önderliğinde 
Gönüllü İtfaiyeciler Birliği kurulmuştur. Ancak gönüllü itfaiye teşkilat-
larının çalışmaları ile ilgili henüz bir yönetmelik ya da standart mev-
cut değildir. Bu sistemin sağlıklı olarak uygulamaya geçirilebilmesi için 
eğitim, sağlık ve donanım gibi konularda ortak standartlar gereklidir. Bu 
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standartların dışında istasyonun profesyonel gönüllü arasındaki bileşimi-
nin nasıl olacağı gibi konular bölgelerin özelliklerine göre itfaiye ve yerel 
yönetimler tarafından kararlaştırılabilir (Yentürk vd., 2002: 17).

Günümüzde özellikle büyük çaplı olaylara müdahalede resmi 
görevli sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Depremlerde, büyük 
yangınlarda, büyük çaplı acil durumlarda personel sayısı yetersiz kal-
maktadır. Ayrıca olaya hızlı müdahale açısından da bazen sorunlar yaşa-
nabilmektedir. Bu sorunların çözümü açısından gönüllü itfaiyecilik uy-
gulaması oldukça başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Almanya’da gönüllü 
itfaiyeciliğin etkin olarak uygulandığı görülmektedir. Bu konuda istekli 
olanlara gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilerek profesyonel gönüllü it-
faiyeci yetiştirilmesi son derece önemlidir. Gönüllülük esasına göre bu 
kişiler ücret almadan bir kamu hizmetini yürütmektedirler. Bu alanda 
Türkiye Gönüllü İtfaiyeciler Derneği kurulmuştur. Bu dernekle işbirliği 
içerisinde çalışılarak gönüllülük faaliyeti geliştirilebilir ve yaygınlaştırı-
labilir.

Ortak zarara uğrayacak kişilerin de itfaiye hizmetlerine gönüllü 
katılımını dışlamamak gerekmektedir. İtfaiyenin ve diğer kamu kurum-
larının yangın, afet ve acil durumlarda yetersiz kalması nedeniyle zarara 
uğrayacak kişiler, o bölgede yaşayan insanlar bir dostluk, kardeşlik ve 
dayanışma göstererek itfaiyeye ve ilgili kamu kurumlarına destek olmak-
tadırlar. Bu güzel dayanışma anlayışına kurumsallaştırmak için ortak bir 
gönüllü itfaiyecilik yönetmeliği çıkartılması yararlı olacaktır. Gönüllü 
itfaiyecilere maaş ödenmemekle beraber gerekli malzemelerin temini 
sağlanmalı ve bazı vergilerden muaf tutulma söz konusu olabilir. Ayrıca 
gönüllü itfaiyeci olan kişilere ferdi kaza sigortası yapılmalıdır. Gönül-
lü itfaiyecilerin itfaiye hizmetlerini yürütürken uğradıkları kazalardan 
dolayı sigortalı olmamaları sorun oluşturmaktadır. Gönüllü kuruluşların 
teşviki için sigortalılık, sağlanması gereken önemli bir hizmettir. Hizme-
te yakınlık bakımından gönüllü itfaiye teşkilatı ayrıca öneme sahiptir. 
Yapılan araştırmalarda gönüllü itfaiyecilerin gelişmiş ülkelerde, kadro-
lu itfaiye personeli sayısından daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 
bu hizmetin sürekliliği sağlanmalı ve gerekli desteklerle gönüllü itfaiye 
hizmetinin önemi vurgulanmalıdır. Bunun sonucunda ise toplumsal bir 
bilinç gerçekleşerek, gönüllü itfaiye hizmetlerine katılım artacaktır.
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4.	 SONUÇ	VE	GENEL	DEĞERLENDİRME

6360 sayılı Kanun’un Uygulama Sürecinde İtfaiye Hizmetlerinde 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı Çalıştayda düzenlemiş 
olduğumuz İtfaiye ve Afet Yönetimi Oturumundan sonra katılımcıların 
görüşlerinden yararlanılarak belirlenen sorunlar ortaya konmuştur. Yine 
katılımcıların görüşlerinden yararlanılarak belirlenen çözümlerin 6360 
sayılı Kanun ile ilgili olanları genişletilerek farklı boyutlardan incelen-
miştir. Yapılan eleştiriler tamamen yapıcı olmak adına yapılmış ve hiz-
met kalitesinin yükselmesinden başka bir amaç güdülmemiştir.

İtfaiye ve Afet Yönetimi Oturumunda 6360 sayılı Kanun kapsa-
mında büyükşehirlerin bütün ilde hizmet vermeye başlaması, itfaiye ve 
afet yönetimi açısından oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görül-
müştür. 6360 sayılı Kanun’a yönelik teorik düzeyde yapılan tenkitlerin 
uygulama sahasında karşılığının olmadığı bizzat uygulamacılar tarafın-
dan da teyit edilmiştir. Yeni büyükşehir uygulamasının sahada oldukça 
başarılı olduğu ve yeni uygulamaya büyükşehirlerin adapte olduğu pek 
çok ilin itfaiye daire başkanının ifadeleriyle ortaya çıkmıştır. 6360 sayılı 
Kanun ile ortaya çıkan bazı yeni sorunlar ve geçmişten gelen sorunlar 
üzerinde tartışılmış ve bu sorunların çözümünün eski sistemden daha 
kolay olduğu görülmüştür. Özellikle çok parçalı itfaiye yapılanmasından 
il düzeyinde yetkili büyükşehir modeline geçişin itfaiye hizmetlerinin gi-
derlerini azaltma konusunda etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca bu yeni 
örgütlenme modelinin itfaiye hizmetlerinde profesyonelleşmeyi artırma 
konusunda önemli fırsatlar sunduğu da tespit edilmiştir.
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EK:	İTFAİYE	VE	AFET	YÖNETİMİ	ANKET	SONUÇLARI

(1) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde itfaiye hizmetlerinin gerçekleştiril-
mesinde merkeze uzak mahallelerde nasıl bir yol izlendi?

%34,09091  Hizmet sunumlarını büyükşehir belediyeleri gerçekleştirdi.

%0   Hizmetlerin hızla gerçekleştirilmesi için ilçe belediyelerine yetki 
devri yapıldı.

%27,27273  Büyükşehir belediyeleri merkeze uzak mahallelerde itfaiye 
teşkilatları kurmaya öncelik verdi.

%25  Merkeze uzak mahallelerde gönüllü itfaiye teşkilatlarını oluşturul-
masına destek verildi.

%13,63636  Diğer (....)

(2) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında itfaiye hizmetlerinin sunulmasında 
nasıl bir koordinasyon oluşturuldu?

%97,77778  Koordinasyonu büyükşehir belediyeleri sağladı.

%0  Koordinasyonu ilçe belediyeleri sağladı.

%0  Koordinasyonu mahalle muhtarları sağladı.

%2,222222  Koordinasyon sağlanamadı. sorunlar yaşandı.

%0  Diğer (...)

(3) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyeleri ve ilçe be-
lediyeleri personel istihdamı konusunda nasıl bir yol izledi?

%4,444445  Uzman personel istihdam edildi.

%46,66667  Mevcut personele eğitim desteği verildi.

%13,33333  Yeni bir personel istihdam politikası belirlendi.

%15,55556  Bir düzenleme yapılmadı.

%6,666667  Hepsi

%13,33333  Diğer  
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(4) İl ölçeğinde büyükşehir belediyelerinin gönüllü itfaiye teşkilatları oluştur-
ma yoluna gitmesi itfaiye hizmetlerini oldukça olumlu etkiler” söylemine 
katılıyor musunuz?

%31,11111  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%46,66667  Evet, katılıyorum.

%8,888889  Kararsızım.

%6,666667  Hayır, katılmıyorum.

%6,666667  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(5) Büyükşehir belediyeniz gönüllü itfaiye teşkilatlarının il ölçeğinde yaygın-
laştırılması adına yasal bir düzenleme yaptı mı?

%74,4186  Evet

%25,5814  Hayır

(6) Büyükşehir belediyesi bünyesindeki itfaiye personeline yönelik eğitimler 
ne sıklıkla gerçekleştirilmektedir?

%41,86047  Her hafta

%25,5814  Her ay

%9,302325  Her 3 ayda bir

%0  Her 6 ayda bir

%23,25582  Diğer

(7) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, ölçek-koordinasyon ilişkisi içinde 
büyükşehir belediyesi itfaiye hizmetlerinin koordinasyonunda yetersiz kal-
dı»	söylemine	katılıyor	musunuz?

%6,818182  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%15,90909  Evet, katılıyorum.

%13,63636  Kararsızım.

%34,09091  Hayır, katılmıyorum.

%29,54545  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.
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(8) Genişleyen il ölçeğinde itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi için İtfaiye Yönetmeliğinin güncellenmesi gerekir” söylemine katı-
lıyor musunuz?

%68,18182  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%22,72727  Evet, katılıyorum.

%9,090909  Kararsızım.

%0  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(9) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
itfaiye personeline yönelik eğitim süreçleri belediyenizde işletildi mi?

%97,77778  Evet

%2,222222  Hayır
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