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“Bu çalışma, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN) himayesinde hazırlanmış olup makalelerde dile geti-
rilen düşünce ve değerlendirmeler ile metindeki her tür hata yazarla-
ra aittir. Makaleler hiçbir şekilde Sendikanın kurumsal görüşlerini 
yansıtmaz.” 
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SUNUŞ 

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) olarak, 
özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının çeşitli 
yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim 
Reformları Değerlendirme Projesi” adlı projemizi 2016-2017 yıllarında ger-
çekleştirmiştik. Proje kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere iliş-
kin nihai çıktıları, “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformla-
rı”, “Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları 
altında üçlü seri kitap olarak yazılı ve kalıcı hale getirmiştik.  

Sendikamız, başta yerel yönetimler olmak üzere yerel yönetimleri 
doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren konuların -tarafları bir araya ge-
tirmek suretiyle- tartışılmasını, akademik şekilde analiz edilmesini ve sonra-
sında oluşan çıktıların karar vericilere ve diğer ilgililere ulaştırılmasını sağ-
lama misyonunu da üstlenmiştir. Bahsettiğimiz çalışmaların, siyasi çevrele-
rin, merkezi idare ve yerel yönetim bürokrasisinin ve bu konularda çalışma 
yapan akademik camia ile öğrencilerin ilgisini çektiğini memnuniyetle mü-
şahede ettik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu durum, bir sivil toplum 
örgütü olan Sendikamıza, bu tür çalışmalar yapması yönünde şevk vermiştir.  

2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini 
öngören Anayasa değişikliğiyle beraber hükümet sistemi açısından önemli 
bir adım atılmıştır. Sonrasında 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen refe-
randum ile Türkiye özgün bir niteliğe sahip Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine kavuşmuştur. Türkiye, sadece yeni bir hükümet sistemine geç-
mekle kalmamış idari, hukuki, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla yeni bir 
kamu yönetimi sistemine ve yapılanmasına geçmiştir. Hiç kuşkusuz ki Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türk kamu yönetimi içerisinde 
öneminin daha fazla artacağı öngörülen yerel yönetimlerin yeniden yapılan-
dırılması Türk siyasi gündemini meşgul edecek önemli konular arasındadır. 

Genel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili akla gelen 
ilk sorular, merkezi yönetim yapısal dönüşümünün nasıl gerçekleşeceği, 
devletin rolü ve sınırlarının ne olacağı ve merkezi ve yerel yönetimler ara-
sında görev, yetki ve bütçe paylaşımının nasıl olacağı şeklinde idi. Yeni 
sistemle beraber yerel yönetimler özelinde ise; seçim, temsil, personel niteli-
ği, gelir kaynakları, denetim vb. başlıkların çerçevesi ile birlikte sivil toplum 
ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği cevaplanmayı bek-
leyen sorular arasında idi. Yeni Hükümet Sistemi ile beraber kurumsal, yet-
kisel ve mali anlamda yaşanacak değişiklikler sebebi ile bir projeksiyona 
ihtiyaç duyulduğu gözlemleniyor idi.  
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Bu ihtiyaca binaen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile 
birlikte hem merkezi hem de yerel yönetimlerde meydana gelen ve yakın 
gelecekte olması muhtemel değişim ve dönüşümlerin çeşitli boyutları ile 
tartışılarak somut ve uygulanabilir öneriler oluşturmak amacıyla, 2017 yılı 
sonunda itibaren Sendikamızca “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Pro-
jesi” başlatılmıştı. 

Proje kapsamındaki çalışmalar devam ederken yeni hükümet sistemi-
nin hayata geçmesini sağlayacak “Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletveki-
li Genel Seçimi”nin planlanan tarihten öne alınması, bu Araştırma Projesinin 
önemini daha da artırmıştır. 

24 Haziran 2018 tarihine çekilen seçimden hemen önce, Projenin en 
önemli kısmı olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare 
ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Çalıştayı, iki bölüm halinde, 
27-29 Nisan 2018 ve 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştaya merkezi idare kurumları, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kuru-
mu, belediyeler, işçi ve işveren sendikaları, muhtarlar en üst düzeyde bizzat 
ya da temsilci göndermek suretiyle katılmışlardır. Birçoğu alanında duayen 
olan çok sayıda akademisyenin dahil olduğu Proje, yabancı akademisyenle-
rin katılımı ile uluslararası bir nitelik kazanmıştır.  

Çalıştaylarda, bürokratlar, uzmanlar, ilgili paydaşlar ve akademisyen-
lerin perspektifinden teorik ve düşünsel açıdan bir rehber oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Proje çıktılarına geniş bir akademisyen topluluğu tarafından son 
hali verilerek bir Politika Önerileri Raporu hazırlanmıştır.  

Söz konusu Projenin en nihai hali ise kitaplaştırılmıştır. Saygın aka-
demisyenlerimizin, Çalıştay çıktılarını akademik bilgileri ile analiz ettiği bu 
kitap, yeni hükümet sisteminde başta yerel yönetimler olmak üzere idari 
yapıdaki dönüşümü ele almakta, olası karşılaşılabilecek sorunları çözüm 
önerileri birlikte ortaya koymaktadır. Yeni hükümet sistemini, bu ölçekte ve 
denli kapsamlı şekilde irdeleyen ilk çalışmalardan olan bu kitap, başka ça-
lışmalara da kaynaklık edecektir. 

Reform niteliği taşıyan konularda akademi mantığı ile çalışma yap-
mayı düstur edinen Sendikamız adına bu Çalışmanın; karar vericiler, uygu-
layıcılar, akademisyenler ve bu alanda çalışma yapan öğrenciler için hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. 

Zeki TOÇOĞLU 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 

YERELSEN Genel Başkanı 
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ÖNSÖZ 

Türkiye, son yıllarda kamu yönetiminde birçok önemli reformu hayata 
geçirirken diğer taraftan yönetim sistemine yönelik büyük bir değişimi de 
yaşamaya başlamıştır.  

2014 yılında Cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçilmesi 
üzerine oluşan fiili durum üzerine başkanlık sisteminin Türkiye’ye uyarlan-
ması ile “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
sistem, 07 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sının bazı maddelerinde değişiklik yapılarak hayata geçirilmek istenmiş ve 
bunun için Yasa Koyucu 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u 21 Ocak 2017 tarihinde kabul ederek 
yasalaşmasını sağladı. Ancak mezkûr Yasa, TBMM’deki kabul oyu sayısı 
sebebiyle Anayasanın 175. maddesi gereğince halkoylamasına sunuldu. Bu-
nun üzerine 16 Nisan 2017 tarihinde halkoylaması yapıldı ve halk, parlamen-
ter sistemden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ne geçişe “evet” dedi. 

6771 sayılı Kanun ile Anayasa’da yapılan değişiklikler, aynı Kanunun 
18. maddesine göre üç ayrı tarihte yürürlüğe girmiştir: Mezkûr Kanunun 
halkoylamasında kabul edildiği 16 Nisan 2017 tarih, birlikte yapılacak ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tak-
vimin başladığı tarih ve birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı 
tarih. Bahsi geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Halk tarafından seçilen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 9 Temmuz 2018 tarihinde 
TBMM’de yemin etmesi ile yeni sisteme geçilmiş oldu.  Ancak tabi ki geçiş 
süreci, asıl bundan sonra başladı ve gerek Kanuni düzenlemeler ve gerekse 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile devam etmektedir.  

Bu çalışma, yeni sisteme geçişin son iki aşamasından önce Yerel Yö-
netimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) tarafından başlatılan 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezî İdare ve Yerel Yönetimle-
rin Geleceği Projeksiyonu Araştırma Projesi”nin bir ürünüdür.  

Proje, yeni hükümet sisteminin yeniliklerini ortaya koyma, yeni siste-
me geçiş sürecinde karşılaşılabilecek olası sancıların bertarafına katkı sun-
ma, sorunları saptama ve çözüm üretme amaçlarını taşımaktadır. Köklü de-
ğişim, bir sivil toplum örgütü olan YERELSEN’in organizatörlüğünde tartı-
şılma imkânı bulmuştur. Projenin odağında yerel yönetimler bulunsa da, 
sistemin tüm idari sistemi etkilediği ve bütüncül yaklaşım gerektiği bilinciy-
le hareket edilmiştir.  
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Proje sürecinde her düzeyde merkezî ve yerel bürokrasiden, yerel yö-
netimlerin seçilmiş yöneticilerinden, kamu denetim mekanizmalılarının tem-
silcilerinden, sivil toplum örgütlerinden, yerli ve yabancı saygın akademis-
yenlerden katkı alınmıştır. Çalıştayın her bir oturumunda, uygulamacılar ile 
teorisyenlerin aynı masa etrafında buluşmalarına özen gösterilmiştir. Böyle-
ce geniş bir yelpazeden ve beyin fırtınası metoduyla fikirler toplanmaya 
çalışılmıştır. 

Her ne kadar proje devam ederken seçimlerin beklenen tarihten önce-
ye çekilmesi projede bazı değişiklikler yapılmasını gerektirse de özellikle 
çalıştay sürecinde katılımcıların verdiği katkılar önemli sonuçların elde 
edilmesini sağlamıştır.  Literatüre ve akademik çalışmalara katkı sağlayacağı 
düşünülen bu çalışmayla Sendika, devam edegelen değişim ve dönüşümlere 
altlık olacak kalıcı bir eser bırakmayı ve sistematik bir rehber sunmayı he-
deflemektedir. 

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen, YERELSEN çalışan-
larına, proje ekibine,   Prof. Dr. Hamza ATEŞ’e ve onun şahsında katkı ve-
ren tüm akademisyenlere, Çalıştay oturumları başta olmak üzere katkı veren 
herkese, Çalıştayın Afyonkarahisar bölümünde desteklerini sunan 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve Sendika Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhanettin ÇOBAN’a, özellikle projenin başlaması ve uygulanmasındaki 
her aşamada güçlü desteğini sakınmayan YERELSEN Genel Başkanı ve 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU’na ve YE-
RELSEN Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarımızı sunarım.  

Kamu yönetiminde istikrar ve daha güçlü yerel yönetimler için kabul 
edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin; tüm milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diler, kendi içsel dinamizmlerimizden beslenen bütüncül, 
tam katılımcı, sürdürülebilir bir idari sistemi getirmesi ve yaşatmasını te-
menni ederim. 

 

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU 

YERELSEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Prof. Dr. Hamza ATEŞ  

 

GİRİŞ 

19. ve 20. Yüzyıl günümüz dünyası açısından siyasi, sosyal ve ekonomik 

pek çok alanda keskin dönüşümlerin yaşandığı dönemler olmuştur. İmparator-

luklar yıkılmış, yeni devlet ve hükümet şekilleri ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan yenik çıkan, fakat Kurtuluş Savaşı’nda zafer kazanan Türkiye, yö-

netim alanındaki paradigma değişimine uygun olarak monarşiden demokrasiye 

geçişi mümkün kılacak kararları hayata geçirmiştir. O dönemde, kurucu kadro-

nun yüzünü Batıya dönmesinden dolayı, hükümet sistemi olarak başkanlık sis-

teminin uygulandığı ABD, parlamenter sisteminin uygulandığı Kıta Avrupası ve 

meşruti monarşinin uygulandığı İngiltere Türkiye’nin önünde model olarak 

durmaktaydı. Farklı görüşler ifade edilse de nihayetinde parlamenter sistemin, 

diğer bahsedilen hükümet sistemlerine galip geldiği görülmektedir. Ancak hü-

kümet sistemi tartışmalarının dönem dönem gündeme geldiği, özellikle başkan-

lık sisteminin hemen hemen her tartışmada ortaya atıldığı sıkça görülmüştür. 

Kısacası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hayat bulan başkanlık sistemi 

aslında yeni bir şey değildir. Sistem daha önceden de tartışılmış ancak uygula-

maya geçilmesi 2007 yılında tarihe “e-muhtıra” olarak geçecek ordunun siyasete 

müdahalesi ve cumhurbaşkanı seçimi krizi sonrasında olabilmiştir.  

2007 yılında başlayan süreçle birlikte Türkiye, kendine has bir başkanlık 

sistemi geliştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hem önceki sis-

temden (parlamenter sistem) hem de diğer başkanlık sistemlerinden farklı özel-

liklere sahip olması kamu yönetimindeki değişim ve dönüşümün üzerinde dik-

katlice durulması ve etraflıca değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmakta-

dır. Genel olarak kamu yönetimde yaşanan değişimlerin yanında merkezi yöne-

tim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde de oldukça önemli değişimler 

meydana gelmiştir ve gelmeye de devam edecektir. Çünkü hükümet sisteminde-

ki değişim aynı zamanda bir aktör değişimi anlamına da gelmektedir. Yeni aktö-

rün ise yeni ilişkililer kurması zorunludur.  

                                                       
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-

netimi Bölümü, hamza.ates@medeniyet.edu.tr – ates.hamza@gmail.com 



2 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

Yeni sistemle ilgili çalışmaların azlığı bir kenara yerel yönetimlerin mer-

kez ile olan etkileşimine yoğunlaşan çalışmalar neredeyse yok derecesindedir. 

Bu bağlamda YERELSEN tarafından “Yeni Sistemde Yerel Yönetimler: Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gele-

ceği Projeksiyonu Araştırma Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 27-

28-29 Nisan 2018 tarihinde Sakarya ve 11-12-13 Mayıs 2018 tarihinde 

Afyonkarahisar’da farklı temalardan oluşan toplam on bir çalıştay oturumu ger-

çekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen oturum konuları: 

I. Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Pay-

laşımı: Mahalli İdarelerin Mali Dönüşüm Stratejileri 

II. Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin Etkinleştirilmesi 

Stratejileri 

III. Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslararası 

İyi Uygulama Örnekleri 

IV. Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümüne Akademik 

Bakış 

V. Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü 

VI. Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri 

VII. Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri 

VIII. Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma Ajanslarının Rolü 

IX. Devletin Rolü ve Sınırları 

X. Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin 

Çözüm Önerileri 

IX. Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Sorunları: Yerel Yönetimlerde Yö-

neticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri 

Çalıştayda bürokratlar, uzmanlar, paydaşlar ve akademisyenlerin perspek-

tifinden teorik ve düşünsel açıdan bir rehber oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

bu Çalıştayda durum tespiti ve gelecekteki uygulama süreçlerine yön vermesi 

planlanan projede öneriler geliştirilerek, elde edilen sonuçların daha istikrarlı bir 

kamu yönetimi yapısı ve daha güçlü yerel yönetimler oluşturulmasına katkı 

vermesi amaçlanmıştır. Çalıştay sürecinde elde edilen veriler alanında uzman 

akademisyenler tarafından bir araya getirilerek, hem karar verici ve uygulayıcı-

ların hem de akademisyenlerin kullanımına sunulmak üzere bu kitapta yayına 

hazırlanmıştır.  
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Yerel hizmet kalitesinin artırılması, ancak güçlü yerel yönetim anlayışına, 

güçlü yerel yönetim anlayışı da nitelikli personelin istihdam edilmesine bağlıdır. 

Yerel yönetim mevzuatının güncellenmesiyle merkezi yönetim – yerel yönetim 

ilişkileri yeniden tasarlanmış ve yerel düzeyde planlama, koordinasyon ve ölçek 

ekonomisi olanakları artırılmış olsa da hizmet sağlayıcılar ayağında gerekli re-

formlar yapılmadığı takdirde, yerel hizmetten yararlananların memnuniyetinin 

istenilen seviyeye yükseltilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yerel yöne-

tim personel sisteminin gözden geçirilmesi; görev ve sorumluluklarındaki artışa 

bağlı olarak seçilmesi, yükseltilmesi, hizmet öncesi eğitimi ve hizmet içi eğiti-

mine önem verilmesi; sorumluluk üstlenme kapasitesinin geliştirilmesi; yetkin 

ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağ-

lamda Veysel Eren’in “Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Sorunları: Yerel Yöne-

timlerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Artırılması Stratejileri” baş-

lıklı çalışmasında: Yerel yönetimlerdeki yönetici ve personelin, bilgi eksikliği, 

inisiyatif almaktan çekinmesi, kolaya kaçması ve yerel istihdamda siyasal yan-

daşlık kaygısının varlığı; yerel yönetimlerin kendilerine özgü bir personel siste-

minin bulunmaması ve personel işlemlerinde merkezi yönetimin vesayeti; Yerel 

yönetimlerde personelin “kariyer mesleğinin” bulunmaması gibi temel sorunlar 

ele alınmış ve bu sorunları ortadan kaldırabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. 

21. yüzyılda devletin öneminin azalacağı küreselleşme yaklaşımının aksi-

ne, devletin öneminin giderek artacağı yeni bir dönem dünyayı beklemektedir. 

Devletin öneminin artması, devletin refah devleti dönemlerindeki eski rollerine 

geri döneceği anlamına gelmemektedir. Devlet daha teknik, profesyonel, kritik 

ve stratejik alanlarda değişken bir yapı gösteren, sistem oluşturan, altyapılar 

kuran, düzenleyici-denetleyici roller üstlenen, yapan değil planlayan yeni roller 

üstlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de Türkiye'nin yeniden 

yapılanmasında ve sorunların çözümlenmesinde önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Dünyada küresel rekabetin oldukça şiddetlendiği ve giderek daha şiddetlenece-

ğinin öngörüldüğü bir dönemde devleti yeniden yapılandırmak, geleneksel yöne-

tim anlayışının çözülemeyen sorunlarını, yeni yönetim anlayışı ile ortadan kal-

dırmak ve 21. yüzyıl dünyasına uygun güçlü bir devlet yapılanmasını oluştur-

mak gereklilikten öte bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 

bu yeniliklerin iyi değerlendirilmesi için fırsatlar sunan cumhurbaşkanlığı hü-

kümet sisteminin yeniden yapılanmada taşıması gereken özellikleri, ortaya çıka-

bilecek sorunları ve bu sorunların çağa uygun çözümleri Fatih Kırışık’ın “Dev-

letin Rolü ve Sınırları” çalışmasında incelenmiştir. Ayrıca ilgili çalışmada cum-
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hurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarda hiç 

ifade edilmeyen pek çok olası durum, sorun ve çözüm önerisi incelenmekte ve 

önerilmektedir. Sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde elbette 

gelişmiş ülkelerdeki yönetim yapılanması ve işleyişinden katkılar alınmıştır. 

Ama diğer taraftan Türkiye koşullarının göz önünde bulundurulması ve buna 

uygun çözüm önerilerinin oluşturulmasına da hassasiyet gösterilmiştir. 

Hükümet sistemi değişikliklerinin en büyük etkisi merkezi yönetimin 

merkez örgütü üzerinde olmaktadır. Başkanlık sistemlerinde yürütme organının 

tek kişiden oluşması parlamenter sistemin temel kurumları olan başbakanlık ve 

bakanlar kurulu gibi organları ortadan kaldırırken, bakanlıkları politik konumla-

rından uzaklaştırarak icracı birimler haline dönüştürmektedir. Yürütme yetkisi 

ve görevinin Cumhurbaşkanı’nda toplanması bu makamın görev, yetki ve so-

rumluluklarını arttırmıştır. Mustafa Lamba, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-

minde Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü” başlıklı çalışmasında Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte, merkezi yönetimdeki değişimi 

diğer ülke örnekleri ile birlikte ele almış ve açılan fırsatlar penceresinin ne gibi 

sonuçlar doğuracağını ve hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. 

Burak Hamza Eryiğit’in “Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet 

Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri” başlıklı çalışmasında Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi bağlamında merkez yerel ikileminde siyasal sistemin işleyişi 

açısından: Metropoliten alanlarda vali ve belediye başkanları arasında yerelde 

yaşanan temsil ve meşruiyet krizi; Büyükşehir belediyelerinde ilçelerden gelen 

üyelerin varlığı ve makro açıdan gelişen körlük; Büyükşehir belediye meclisle-

rinde temsilde adaletin sağlanamaması gibi temsil, adalet, istikrar ve meşruiyet 

sorunları ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca: Seçim barajlarının daha aşağı çeki-

lerek temsilde adalet ilkesinin daha da güçlendirilmesi; Siyasi Partiler Kanu-

nu’nda değişikliğe gidilerek tavandan tabana kurgu yerine demokratik yönetim 

ilkesine daha uygun olan tabandan tavana kurguyu gerçekleştirecek düzenleme-

lerin yapılması; yürütme için var olan tekrar seçilme ile ilgili sınırlamanın ya-

sama için de gözden geçirilmesi gibi merkezi yönetim ve yerel yönetime dair 

seçim sistemleri ile temsilde adalet ve meşruiyet tartışmaları incelenmiş ve bu 

hususlarda çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.  
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Günümüzde Kalkınma Ajanslarının da diğer yerel yönetim birimleri gibi 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir dönüşüm yaşayacağı oldukça açıktır. 

Ancak özellikle İngiltere gibi ülkelerde bu tür bölgesel kalkınmayı amaçlayan 

kuruluşların kapatılıyor olması yeni hükümet sistemi ile Türkiye’de de Kalkın-

ma Ajanslarının varlığının sorgulanmasına sebep olmuştur. Burak Hamza 

Eryiğit, “Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma Ajanslarının Rolü” isimli 

başlıkta Kalkınma Ajanslarının siyasal anlamda temsili, merkez yerel ikileminde 

statüleri, hizmet alanları, kurumsallaşmaları, insan kaynakları gibi temel alan-

larda yaşanan sorunları ele almış ve ilgili kurumla ilgili bir gelecek projeksiyonu 

çizmeye çalışmıştır. Ayrıca diğer başlıklarla bağlantılı olarak, 6360 sayılı Kanun 

ile birlikte metropoliten yönetimlerin artması ve hizmet ettiği alanın il düzeyine 

genişlemesi ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yaşanan yetki ve 

sorumluluk anlaşmazlığının bu alanda da etkili olduğu gösterilmiştir.  

Avrupa Yerel Özerklik Şartı gibi yönetimleri ilgilendiren uluslararası ye-

rel belgelerde de oldukça önemli yer tutan bütçe konusu Mustafa Kömürcüoğlu 

tarafından, “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Bütçe 

Paylaşımı: Mahalli İdarelerin Mali Dönüşüm Stratejileri” adlı çalışmada ele 

alınmıştır. Kömürcüoğlu, merkez-yerel arasında yaşanan sorunların temelde 

gelir ve kaynak dağılımı etrafında yoğunlaştığını iddia etmektedir. Bu doğrultu-

da yeni sistemle birlikte yerel yönetimlerin mali dönüşümüne vurgu yapmış ve 

değerlendirmelerini bu eksene oturtmuştur. Ancak yazar, günümüzde görev, 

yetki ve bütçe paylaşımı meselesinin sadece merkezi idare ve yerel yönetimler 

arasındaki bir konu olmadığını da ifade etmektedir. Çalıştayda ortaya çıkan 

sonuçlara vurgu yapan Kömürcüoğlu, yerel yönetim birimleri arasındaki görev, 

yetki ve bütçe paylaşımı meselesinin de oldukça önemli olduğu, hatta bazı du-

rumlarda bu ilişkinin merkez-yerel ilişkisinin önüne geçebildiğini çalışmasında 

söylemiştir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yerelleşme, böl-

geselleşme ve mikro-milliyetçilik gibi akımlar, ulus devletlerin oluşum sürecin-

de merkezde toplanmış olan yetkilerin yeniden yerele doğru aktarılmasına yol 

açmış; yerel yönetimler, merkezi ve yerel iki bileşenden oluşan devlet aygıtının, 

en önemli parçaları haline gelmiştir. Devletler, siyasi rejimleri çerçevesinde, 

merkezden yönetim ya da yerinden yönetim tarzlarından birini tercih edebilmek-

tedirler. Bu tercihi belirleyen faktörler arasında; devlet yönetimi gelenekleri, 

tarihsel ve coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik yapı ve ilişkiler, siyasal kültür ve 

demokratik bilinç düzeyi etkili görülmektedir. Bu bağlamda Sezai Öztop tara-
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fından kaleme alınan “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin 

Uluslararası Örnekler” başlığında da Güney Asya ülkeleri (Bangladeş, Hindis-

tan, Pakistan), Batı Balkan ülkeleri (Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kara-

dağ, Kosova, Makedonya) ve K.K.T.C. gibi ülkeler üzerinden Türkiye’de yaşa-

nan dönüşüme uluslararası örnekler verilmiştir. Bu örneklerde ne kadar önce 

kurulmuş olurlarsa olsunlar, yerel yönetim modellerinin sürekli dinamik bir 

değişim süreci içinde olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Öztop bu çalışmasında, 

değişim sürecini etkileyen hususların, sadece gelişmiş ülke örneklerinden kay-

naklanmadığını; merkezi ve yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşı-

mı alanındaki ulusal deneyimlerin, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi 

akımların da etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu çalışmada incelenen Al-

manya, ABD, Brezilya, Fransa, Hollanda ve Yeni Zelanda’daki örneklerde, 

merkezi idare ve yerel yönetimlere yönelik standart modeller olmadığı, yerel 

yönetimlerin örgütsel yapıları ve aralarındaki ilişkilerin, ülkelerin tercihleri ve 

deneyimleriyle biçimlendiği tespit edilmiştir. Uluslararası örnekler bağlamında 

Türkiye’de yaşanan dönüşüm konusunda ise: Değişim ve dönüşüm süreciyle 

yaratılan ivmenin sürdürülebilmesi için öncelikle, ortaya çıkan olumsuzlukların 

giderilmesi ve müteakip düzenlemelere, başka ülkelerdeki örnekler de dikkate 

alınarak, ancak mutlaka Türkiye şartlarına uygun olarak devam edilmesi; Yerel 

yönetimlerin sorunlarının merkezi yönetimde daha etkin ve hızlı şekilde duyuru-

labilmesi ve paydaşlarla birlikte daha hızlı ve verimli şekilde çözümlenebilmesi 

açısından, Yeni Zelanda örneğine benzer bir yerel yönetim bakanlığı kurulması-

nın faydalı olabileceği gibi öneriler de sunulmuştur. 

Strateji odaklı yönetim ve planlama, hız ve verimlilik temelinde elektro-
nik hizmet ve katılım uygulamaları, yerel katılım ve farkındalığı arttırmaya yö-
nelik yerel yönetim reformları Türk kamu yönetiminin dönüşüm hikâyesini oluş-
turan temel adımlar olarak sayılabilir. 2017 referandumuyla da yeni bir dönüşüm 
sürecinin adımları atılmıştır. Türk kamu yönetiminde köklü bir değişimi berabe-
rinde getirmiş olan bu adım, merkezi ve yerel yönetimlerin temel uygulama 
birimlerinin kurumsal ve fonksiyonel yapısını da dönüştürmüştür. Bu kapsamda 
Dilek Topcu, “Dönüşümü Yönetmek: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği” başlıklı çalışmasında YEREL-
SEN yürütücülüğündeki “Yeni Sistemde Yerel Yönetimler: Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Geleceği Projeksiyonu 
Araştırma Projesi Çalıştayı”nda elde edilen sonuçları, mevzuat ve yapısal 
uyumda yetki paylaşımı sorgulamasıyla kategorize etmiştir. Bu sınıflandırmada 
yeni sistemde yetki ve görev paylaşımına yönelik beklentiler, kurumsal yeni-
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lenme ve yeniden yapılanma talepleri üzerinde beklentilerin yoğunlaştığı tespit 
edilmiş ve özellikle merkezi idare ve yerel yönetim birimler üzerinden kurgula-
ması yapılan yeni sistemde yetki ve görev paylaşımı ve bunlarla orantılı kaynak 
paylaşımının öncelikli olarak ön plana çıktığı görülmüştür.  

Demokrasinin iyi seviyelerde ve etkin yönetim ilkelerinin kamu kurumla-
rında hâkim olduğu gelişmiş ülkeler incelendiğinde, kamu hizmetlerinin merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasında kurulan bir denge ile yürütüldüğü gözlem-
lenmektedir. Ancak bu dengenin sağlanamadığı ve merkezi yönetimin gelir 
kaynaklarının veya yetki alanlarının çoğunluğuna sahip olduğu yerlerde çoğun-
lukla yerel yönetimler, merkezi yönetime muhtaç kalmaktadır. Merkezi yöneti-
min ise ihtiyaçları gidermekte eksik kalmasından dolayı sorumluluğu artan ve 
gerekli desteği göremeyen yerel yönetimler mali, idari ve siyasi yönden olumsuz 
etkilenmekte, vatandaşın ihtiyacını karşılayamamakta ve sonuç olarak kamu 
hizmeti sekteye uğramaktadır. Türkiye’de de merkezi yönetim yerel yönetimler 
karşısında güçlü olmuş, son dönemlerde gerçekleştirilen reform dahi bir takım 
gelişmelere neden olsa da bu gerçeği değiştirememiştir. Yukarıda paylaşılan 
öngörülerin ve eleştirileri haksız çıkarmanın ve arzu edilen merkezi-yerel yöne-
tim dengesinin en önemli şartlarından biri ise yerel yönetimlerin paydaşları ile iş 
birliği yaparak bu dengede ağırlığını arttırmasıdır. Aydın Akpınar, “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İş Birliği 
Stratejileri” isimli başlıkta, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu duruma en iyi 
çare ve çalışmanın yerel yönetimlerin güçlü paydaşlarla iş birliğini arttırarak, 
merkezi yönetim karşısında bir denge oluşturması olduğunu ifade etmektedir. 
Böylece yerel yönetimler hem çıkarlarını maksimize edebilecek hem de devletin 
demokratik, siyasi, mali, idari ve birçok yönden gelişimine katkı sağlanacaktır. 
Ayrıca Akpınar’ın bu çalışmasında, birbirleriyle ilişkili veya birbirinin alt başlı-
ğı olabilecek altı konu ele alınmıştır. Her konuda, merkezi yönetimin, yerel 
ihtiyaçları karşılama noktasında yerel yönetim birimlerine, yerel yönetim birim-
lerinin de aynı ölçüde yerel paydaşlara ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. 

6360 sayılı kanun değişikliği ile yerel yönetim sisteminde önemli değişim 
ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümleri kimi yazarlar, büyükşe-
hirlerde il özel idarelerinin kaldırılarak yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığının kurulmasını merkezileşme olarak değerlendirirken, kimi yazarlar 
bu kararı merkezi yerelleşme olarak değerlendirmiştir. YERELSEN çalıştay 
sonuçlarından elde edilen çıktılarla ve genelde bu eksen etrafında yürütülen 
tartışmalarda gündeme gelen sorunlara yönelik çözüm önerileri Gamze 
Çürüksulu-Usta tarafından kaleme alınan “Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin 
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Güçlendirilmesi Stratejileri” başlığında incelenmiştir. Buna göre yerelleşmeyi 
önleyici kanuni düzenlemelerle birlikte, uygulamadaki sonuçların olumlu işle-
mesi için bürokratik engelleri giderici politikaların ve anlayışın geliştirilmesine 
özen gösterilmeli, bürokrasinin tarafsız bir yapıya kavuşturularak, kırtasiyeciliği 
ciddi anlamda azaltan, inisiyatif alabilen alanında uzman personellerden oluşan 
verimli ve etkin bir yapıda işleyen kurumsal yapıya kavuşturulması gerektiği 
gibi bir takım çözüm önerileri bu başlıkta ifade edilmiştir. 

Özel sektörün ve kamu yönetiminin ülke ve hükümet şekillerinden ba-
ğımsız temel konularının başında denetim gelmektedir. Her ne şekilde ve daya-
nakla olursa olsun denetimin etkin bir şekilde işlemesi, kamu hizmetinin sorun-
suz yürütülebilmesi için olmazsa olmazdır. Bunun için de yönetim veya hükü-
met şekilleri ile denetimin uyumlu örgütlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde nasıl yürütme parçalanmadan tek bir 
çatıda toplandıysa denetim ile ilgili mevzuat da tek bir çatıda toplanabilir ve 
çakışan alanlarla denetimsiz alanlar tespit edilerek ortadan kaldırılabilir. İnsan 
kaynakları açısından da denetim birimlerinin başına gerekli koordinasyonu sağ-
layacak, sorunlara çözümler üretebilecek ve krizleri yönetebilecek liderlik yönü 
yüksek kişiler atanmalı, denetçilerin özlük hakları kurumlar arası farklılaşmayı 
ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmeli ve iyileştirilmelidir. Mücahit 
Bektaş’ın “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin Etkinleştirilmesi 
Stratejileri” başlıklı çalışması yukarıda ifade edilenlere paralel olarak, YEREL-
SEN Çalıştayında elde edilen sorun ve çözüm önerilerini ele almıştır. Bu başlık-
ta ayrıca denetimin, kamu hizmetinin yürütülmesine engel teşkil etmeyecek 
şekilde denetimsiz alanların bırakılmaması şeklindeki temel prensibi etrafından 
hem yerel denetim hem merkezi denetim hem de merkezin yerel üzerindeki 
denetimi ele alınmış ve incelenmiştir. 

Mücahit Bıyıkoğlu ve Semra Karip, bir yönetim birimi olarak mahalle 
kurgusunun Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yeri ve önemini özetlemektedir. En 
eski yerel yönetim biçimlerinden olan olan mahalle, Osmanlı döneminden bugü-
ne ciddi dönüşüm geçirmiş ancak akademik literatürde hakettiği yeri bir türlü 
alamamıştır. Bu bölüm, literatürdeki açığı kapatma konusuna önemli bir katkı 
yapma kapasitesi taşımaktadır. Kitap, Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından çalıştayda 
elde edilen sonuçların bir araya getirilmesi suretiyle derlenen “Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sisteminde Merkezî İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği: Genel 
Değerlendirme” bölümüyle sona ermektedir. 
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YEREL YÖNETİMLERİN ÖRGÜTLENME SORUNLARI:  
YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN VE PERSONELİN 

NİTELİKLERİNİN ARTIRILMASI STRATEJİLERİ 

 
Prof. Dr. Veysel EREN  

 

GİRİŞ 

Osmanlının son dönemlerinden bu yana yerel yönetim deneyimini sürekli 

geliştiren ülkemizde, 1980’lerin başından bu yana da büyükşehir modelleri ge-

nişletilerek ve geliştirilerek uygulanmaktadır. Genel olarak nüfus artışı ve büyü-

yen kentler, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arası görev, yetki ve kaynak 

paylaşımı ile ölçek ekonomisi tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu tar-

tışmalar hizmet kapasitesi ve yurttaş memnuniyetini artırma ihtiyacı temelinde 

alevlenmiş ve 6 Aralık 2012 tarihli 6360 sayılı yasa ile 13 yeni büyükşehir ku-

rulmuş, İstanbul ve Kocaeli illerinin yerel yönetim modelleri (belediye sınırları-

nın il mülki sınırı olarak kabul edilmesi uygulaması), ülkemizdeki 30 büyükşeh-

rin tamamına genelleştirilmiştir. Bu model değişikliğinin en temel nedenleri 

arasında belli bir il sınırı içinde çok sayıda yerel yönetim biriminin yetkili olma-

sı nedeniyle yaşanan “planlama ve koordinasyon zorluğu”, optimum ölçek 

ekonomisinden daha fazla yararlanma gereksinimi ve yerel düzeyde sunulan 

hizmetler ile yurttaş beklentileri arasındaki makasın giderek açılması (hizmet 

açığı) sayılabilir.   

Yerel hizmet kalitesinin artırılması, ancak güçlü yerel yönetim anlayışına, 

güçlü yerel yönetim anlayışı da nitelikli personelin istihdam edilmesine bağlıdır. 

Yerel yönetim mevzuatının güncellenmesiyle merkezi yönetim – yerel yönetim 

ilişkileri yeniden tasarlanmış olsa ve yerel düzeyde planlama, koordinasyon ve 

ölçek ekonomisi olanakları artırılmış olsa da hizmet sağlayıcılar ayağında gerek-

li reformlar yapılmadığı takdirde, yerel hizmetten yararlananların memnuniyeti-

nin istenilen seviyeye yükseltilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yerel 

yönetim personel sisteminin gözden geçirilmesi; görev ve sorumluluklarındaki 

                                                       
  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü 
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artışa bağlı olarak seçilmesi, yükseltilmesi, hizmet öncesi eğitimi ve hizmet içi 

eğitimine önem verilmesi; sorumluluk üstlenme kapasitesinin geliştirilmesi; 

yetkin ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir.  

Bu ihtiyaca binaen YERELSEN tarafından yürütülen “Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyo-

nu Araştırma Projesi” başlatılmış ve projenin Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 

Çalıştay’ında bu konu toplamda 13 kişiden oluşan uzmanlar, uygulayıcılar, aka-

demisyenler ve bürokratlar tarafından ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştır. 

Çalıştay’ın “yerel yönetimlerin örgütlenme sorunları: yerel yönetimlerde yöneti-

cilerin ve personelin niteliklerinin arttırılması stratejileri” başlıklı oturumunda 

elde edilen bulgular sorunlar, öneriler ve gelecek perspektifi başlıkları altında 

bir araya getirilmiştir. 

1. YEREL YÖNETİM PERSONEL SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin hizmet götürdüğü coğrafi 

alan genişledikçe ve merkezi yönetimden yerel yönetimlere daha fazla görev ve 

yetki aktarıldıkça bu birimlerde çalışan personelin durumu daha önemli hale 

gelmektedir. Yerel yönetimlerde geçerli olan personel sistemi genel olarak kamu 

personel sistemini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)'dur. 

Bu kanun çerçevesinde yerel yönetimlerde memur, sözleşmeli personel, geçici 

personel ve işçi statüsünde personel çalıştırılmaktadır. Belediye Kanunu beledi-

yelere kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırma olanağı da tanımaktadır 

(Güneş, 2013:25). DMK’nın memurlar için getirdiği sistemin temel özellikleri, 

memurluğun güvenceli bir meslek olması, yükseltmelerde kıdem ve öğrenim 

düzeyinin etkili olduğu kapalı kariyer düşüncesine dayanması, aylık ve ücretle-

rin sınıf ve dereceye göre düzenlenmesi şeklinde özetlenebilir (Sadioğlu & 

Ömürgönülşen, 2011: 148). Ayrıca belediyelerde memur ve işçi kadro ihdasında 

ve bu kadrolara personel atama izinleri üzerinde merkezi yönetimin vesayet 

yetkisinin mevcudiyeti, yerel işsizlik baskısı, siyasal kayırmacılık ve mali yeter-

sizlikler yerel yönetim personelini etkileyen hususlar arasında sayılabilir.  

Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi kamu sektöründe de personel, alınan 

kararların, yapılan planların, ortaya konulan amaçların, görev ve sorumlulukla-

rın, reformların başarılı sonuçlar doğurabilmesi için kilit role sahiptir. Her bir 

görev ve pozisyon için en doğru personelin işe alınmasından başlayarak, her 

personelin en doğru yerde istihdam edilmesi, başarısıyla orantılı tatmin edici 
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ücreti alması, yaptığı işe motive olmasının sağlanması, kurumsal bağlılık düze-

yinin artırılması, kurumun başarısı için kendisinden beklenen her sorumluluğu 

çekinmeden alabilmesi, üstlendiği ve gelecekte üstleneceği görevleri en verimli 

biçimde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim programlarına 

tabi tutulması gibi hususlar yerel yönetim personeli üzerine çalışmaların gerekli-

liğini ve önemini artırmaktadır.  

Personel sistemi bağlamında yerel yönetimlerin karşı karşıya bulunduğu 

en temel sorunlar arasında, farklı statüde çalışma, nitelikli personel eksikliği, 

yönetici ve personelin bilgi eksikliği, inisiyatif almaktan çekinmeleri, kolaya 

kaçmaları, istihdamda siyasal yandaşlık, yerel yönetim uzmanı namıyla personel 

istihdam edilmemesi ve kariyer mesleğinin bulunmaması, mevcut personelin 

büyük bir kısmının hizmet kapasitelerinin düşük olması, küçük belediyelerde 

personel sayısının eksikliği, personelin geliştirilmesi (hizmet içi eğitim), moti-

vasyon artırıcı etkinlikler ve performans ölçümü gibi alanlarda sorunlar bulun-

duğu bilinmektedir. Yerel hizmet kalitesini artırabilmek için bu hususlar üzerin-

de titizlikle durulması gerektiği değerlendirilmektedir.  

1.1. Kadro, Ücret, Personel Sayıları ve Nitelik 

Sorun: Yerel yönetim çalışanlarının farklı statülerde bulunması, bunun 

ücret adaletsizliklerine neden olması, performans göstergelerinin yetersizliği, 

performansa dayalı ücret sisteminin uygulanmaması veya bu ad altındaki uygu-

lamaların yozlaşması  

Yerel yönetimlerde çalışanlar memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici 

personel ve çok yakın zamana kadar taşeron işçiler gibi farklı statülerde bu-

lunmaktadır. Çalışanlar arasındaki farklı statüler, hem hizmetlerin planlanma-

sında, koordinasyonunda ve yerine getirilmesinde, hem de çalışanlar arasındaki 

uyum ve eşgüdümde sorunlara neden olmaktadır. Kaldı ki farklı statülerde bu-

lunsalar da bu çalışanlar genellikle aynı yerde, aynı veya benzer işleri yapmak-

tadır. Çalışanların statüsündeki farklılık, başka bir ifade ile kadro durumlarının 

farklılığı çalışanların ücret durumlarını da etkilemekte ve büyük ücret adalet-

sizliğine neden olmaktadır. Ücret adaletsizliği yer yer çok çalışana az, az çalışa-

na çok ücret verilmesine yol açmakta ve çalışma barışını bozarak verimsizlik ve 

motivasyon eksikliği gibi sorunları da beraberinde getirmektedir (Çöpoğlu, 

2015: 177).  
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Personel sistemi ile ilgili bir başka problem de performans kriterlerinin 

ve ölçümünün yetersizliğine dayanmaktadır. Yerel yönetimlerde yürütülen 

hizmetlerin başarı düzeyini ölçmeye ve benzer hizmetleri yürüten diğer yerel 

yönetim kuruluşları ile kıyaslamaya yarayacak performans kriterleri yeterli dü-

zeyde geliştirilememiştir. Buna bağlı olarak da performans ölçümleri ve bu öl-

çümlere dayanan analizler, hizmetlerde yapılması gereken düzeltmeler, perfor-

mansa bağlı yapılan işlemler (başarıya dayalı ücret farklılaştırması, yükseltme 

vs.) gibi uygulamalar da yetersiz kalmaktadır.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Yerel yönetim çalışanlarının statü farklılık-

larının giderilmesi, çalışma hayatına esneklik getirilmesi ve ücret sisteminin 

yeniden yapılandırılması   

Yerel yönetimlerde çalışan personel, memur, işçi, sözleşmeli personel, 

geçici personel ve mevsimlik işçi gibi farklı statülerde çalıştırılmaktadır. Farklı 

statülerde çalışsa da çoğu durumda personelin yaptığı işler aynı ya da benzer 

nitelikte olabilmektedir. Bununla birlikte bu durumdaki personelin özlük hakları, 

çalışma şartları, ücretleri, emeklilik hakları birbirinden farlı olabilmektedir. 

Elbette yerel yönetimler gibi mahalli nitelikteki tüm hizmetleri üstlenmiş olan 

kamu kurumlarında çalışanların tamamını aynı statüye sokmak mümkün değildir 

ve buna gerek de bulunmamaktadır. Ancak farklı statülerde bulunduğu halde 

aynı veya benzer işleri yapan, bununla birlikte sırf statü farklılığından dolayı 

farklı sosyal ve ekonomik haklara ve yükümlülüklere tabi olan çalışanların du-

rumunun gözden geçirilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.  

Yerel yönetimlerde çalışanların statü, sınıf ve ücretleri ile diğer özlük 

hakları, yürüttükleri iş, görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak 

yeniden belirlenmelidir. Dolayısıyla yerel yönetimlerde görev yapan her perso-

nelin iş ve görev tanımlarının yapılması, yeni istihdam edilecek her bir kişi için 

bu iş ve görev tanımlarının dikkate alınması bir çözüm yolu olarak değerlendiri-

lebilir.  

Yerel yönetimler çok çeşitli ve farklı niteliklerdeki görevleri yerine ge-

tirmektedir. Bu görevlerden bir kısmı geçici, bir kısmı sürekli, bir kısmı nitelikli, 

bir kısmı mutat görevlerdir. Ayrıca tüm çalışanların daimi statüde olması, gizli 

işsizliğin nedenlerinden birisidir.   

Uluslararası rekabet ve küreselleşme ile birlikte tüm dünyada kamu per-

sonel rejimlerinde esnek istihdam yaygınlık kazanmıştır. Esnek istihdamın esa-

sını başta üst düzey yöneticilerin kısmi zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırıl-
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maları ve performanslarına göre ücretlendirilmeleri oluşturmaktadır. Yeni İş 

Kanunu da esnek istihdam biçimlerinden kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine 

çalışma, ödünç işçilik ve taşeron uygulamasını düzenlemiştir. Bu esnek istihdam 

biçimlerinden yerel yönetimlerde de yararlanılabilir. Bu yolla yerel yönetimler-

de işin niteliğine ve çalışanın başarısına göre ücret farklılaşmasına gidilebilir.  

Esnek istihdamla birlikte, yerel yönetimlerde kısmi zamanlı çalışma gün-

deme gelmekte, grup çalışması özendirilmekte, özellikle özel sektörden kamu 

sektörüne personel geçişi kolaylaşmakta, üst düzey nitelikli personeli kısa süre-

liğine çalıştırabilme olanağı doğmakta, performansa dayalı ücret farklılaşması-

nın yolu açılmakta, personel maliyetleri azalmakta ve çalışanların sorumluluğu 

artırılmaktadır. Ayrıca kurumlar personel seçiminde söz sahibi olmakta, siyasi 

kaygılarla işe almanın hukuksal alt yapısı ortadan kalkmaktadır.  

Yerel yönetimlerde çalışma hayatının esnekleştirilmesi kadar önemli bir 

husus da ücret sisteminin yeniden düzenlenmesidir. Günümüzde ücret kamu 

hizmetlerinde verimliliği ve kaliteyi artırma aracı olarak değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu ücreti, “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar” şeklinde tanımlamaktadır. Dolayı-

sıyla İş Kanunu'na göre ücret belirli bir işin, hizmetin karşılığıdır. DMK ise 

memurlar için aylıktan, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler için ücret-

ten söz etmektedir. Aylık işgal edilen kadro derecesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu 

durum memurun maaşının diğerlerinden farklılaşmasını, bulunduğu sınıfa, kadro 

ve kıdemine bağlamayı zorunlu kılmaktadır. Başka bir ifade ile alınan aylık, 

başarılan bir hizmetin karşılığı olmadığı gibi, görevdeki başarıya göre değişebi-

lecek bir esneklikten de uzaktır.  

5393 sayılı Kanunla memurlar için bir ödüllendirme sistemi oluşturulma-

ya çalışılmıştır. Kanunun 49. maddesine göre, "sözleşmeli ve işçi statüsünde 

çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur 

sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 

(20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üze-

re, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı ola-

rak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir." Bu düzenleme 

ile özel sektörde yaygın bir şekilde uygulanan "ödüllendirme" araçlarından biri 

olan ikramiye sistemi belediye personel sistemine sokulmuştur. Bu düzenleme 

personelin performansını artırma, kuruma bağlılığını güçlendirme, görevlerini 

daha iyi bir şekilde yerine getirme noktalarında etkili olabilecek bir gelişmedir 

(Ömürgönülşen, 2017: 191). 
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Kamu sektöründe stratejik yönetimin uygulanmasıyla birlikte “perfor-

mans”, “performans göstergesi” ve “performansa dayalı ücret” kavramları sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Kamu kaynaklarının verimli, etkili, yerinde kullanıl-

ması, yürütülen hizmetlerin başarı ve kalite düzeyinin ölçülüp anlaşılabilmesi ve 

kamu çalışanlarının performanslarını ve motivasyonlarını artırabilmek için bu 

kavramların mevzuat alt yapılarının da oluşturulması bir zorunluluktur. Yerel 

yönetim hizmetlerinin ne düzeyde başarılı yürütüldüğü, hangi personelin görev, 

yetki ve sorumluluğunu ne düzeyde yerine getirdiği ve buna bağlı olarak ne 

kadar bir ücreti hak ettiği ancak performansın ölçülmesi ve ücretlerin bununla 

ilişkilendirilmesiyle mümkündür.  

Her ne kadar performansla ilgili 5018 sayılı Kanunda ve belediye kanun-

larında bazı düzenlemeler yapılmış ise de, uygulamada performans göstergeleri-

nin gerçek performansı ölçmekten uzak oldukları ve performansa dayalı ödeme-

lerin de çalışanları küstürmemek adına kurumlarda sıraya bağlandığı (her ay bir 

personele veya birime performans ödemesi yapılması) gözlemlenmektedir. Bu 

tür uygulamalar yeni sistemin özüyle çelişmekte ve geleneksel alışkanlıkları 

sürdürme eğilimini yansıtmaktadır.  

Yerel yönetim çalışanlarının statü ve ücret adaletsizliği ile ilgili çözüm ve 

politika önerilerini şu şekilde özetlemek mümkündür:  

 Nitelikli personelin belediyelerde istihdam edilebilmesi ve beklentile-

rinin karşılanabilmesi için “esnek ücret” düzenlemelerinin yapılması;   

 Ücret sisteminin yerel hizmet kalitesini olumlu etkileyecek ilkeler 

üzerine inşa edilmesi;  

 Çalışma hayatının esnekleştirilmesi; 

 Performansa dayalı ücret sistemine işlerlik kazandırılması;  

 Yerel yönetim personel ücretlendirmesinde motivasyon aracı olarak 

ceza yerine ödül sisteminin kullanılması ve bunun bir örgüt kültürü 

haline getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Sorun: Yerel yönetimlerdeki yönetici ve personelin, bilgi eksikliği, inisi-

yatif almaktan çekinmesi, kolaya kaçması ve yerel istihdamda siyasal yandaşlık 

kaygısının varlığı  

Yukarıda da belirtildiği üzere yerel yönetimler için mevcut personel sis-

temi genel personel sistemimizin esasını oluşturan DMK’ya göre şekillenmiştir. 

DMK ise personelin işle ilişkisinin kurulmasında, göreve alınmasında ve yüksel-

tilmesinde, özlük haklarının tespitinde rütbe sınıflandırmasını esas almaktadır. 
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Rütbe sınıflandırması, örgütün yapılacak işler, görev ve sorumluluklardan değil 

personelden meydana geldiği düşüncesine dayanır. Başka bir ifade ile işi değil, 

personeli önceler. Bu durum yerel yönetim kuruluşlarında siyasal yandaşlığı, 

personelin kendini geliştirmemesini, inisiyatif almaktan kaçınmasını ve işleri 

yürütürken kolaya kaçmasını besler.  

Rütbe sınıflandırmasına dayanan personel rejimi, halka en yakın ve onla-

rın hayatına en fazla dokunan yönetim birimleri olarak yerel yönetimlerin istih-

dam sürecinde ve yükseltmelerde siyasal yandaşlık kaygılarından kurtulmasını 

engellemektedir. Yerel yönetimler adeta yerel işsizlikle mücadele vasıtalarına 

dönüşmekte ve işten, görevden, görevlinin niteliklerinden bağımsız bir istihdam 

biçimi yürütülmektedir. Bu durum yerel yönetimlerin ihtiyaç duydukları nitelikli 

personel istihdamının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu ve başka 

birçok nedenle yerel yönetimler nitelikli personel istihdamı yapmakta güçlük 

çekmektedir. Merkezi sistem (Kamu Personel Seçme Sınavı) ile atanan nitelikli 

çalışanlar, kısa süre sonra kendilerine daha büyük şehirlerde kadro arayışına 

geçmekte ve küçük belediyelerde tutulamamaktadır. Bu durum özellikle küçük 

belediyelerin personel devir hızını artırmakta ve nitelikli personel açığını ka-

patmalarına imkan vermemektedir. 

Çalışanlarda yürüttükleri işlerle ilgili bilgi eksikliği birçok yerel yöne-

timde sık karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Bilgi eksikliği, siyasal-

laşma, bürokratik eğilimler ve sorumluluk üstlenmemeye dayalı çalışma kültürü 

ile birleştiğinde yerel yönetim çalışanları yurttaşların hizmet beklentileri doğrul-

tusunda inisiyatif alamamakta, elini taşın altına koy(a)mamaktadır. Bu hususlara 

ilişkin çözüm ve politika önerileri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim başlığı 

altında yer almaktadır.  

İşe alma ve yükseltmelerde yaşanan sorunlara ek olarak yerel yönetimler-

de çalışma kültürü de bekleneni vermekten oldukça uzak durumdadır. Şöyle ki, 

yerel yönetim çalışanları statü farklılığı, ücret adaletsizliği ve siyasallaşma gibi 

olumsuzlukların doğal bir sonucu olarak iş yapmaktan kaçınma, kolaya kaçma, 

sorumluluk üstlenmeme gibi tutum ve davranışlar geliştirmiştir.  

Çözüm ve Politika Önerisi:  

 Yerel yönetim personel sisteminde rütbe sınıflandırması yerine kadro 

sınıflandırmasına geçilmesi; 

 Belediyede çalışacak personel sayısının, belediyenin hizmet götürece-

ği alan ve nüfusla orantılı bir biçimde ilişkilendirilmesi.  



16 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

Kadro, yerel kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde yürütül-

mesini sağlamak üzere oluşturulan ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri 

sayı, nitelik, derece, ödev, yetki ve sorumlulukları itibariyle gösterecek bir çi-

zelgedir (Bozkurt & Ergun, 1998:125). Hem yerel yönetim örgütleri, hem de 

personeli bakımından vazgeçilemez bir zemin oluşturan kadro, bir yandan yerel 

yönetim kurumlarının örgütlenmesinin, diğer yandan da ihtiyaç duyulan perso-

nelin sayı, nitelik, unvan ve ücretlerinin belirleyicisi durumundadır. Bu yönüyle 

kadrolar, yerel hizmetlerin ve insan gücünün planlama aracıdır (Sezen &Karasu, 

1999: 21).  

Ülkemizde genel olarak personel sistemi, hizmetin temel alındığı kadro 

sınıflandırmasına değil, personelin niteliklerine göre mali haklarının belirlendi-

ği, daha çok bürokratik yönetime uygun düşen rütbe sınıflandırmasıdır. Ancak 

yerel yönetimler açısından rütbe sınıflandırmasının da sağlıklı bir şekilde işletil-

diği söylenemez. İşsizlik oranlarının yüksek seyretmesi özellikle belediyelerin 

bir istihdam deposu olarak görülmesine yol açmaktadır. Buna bir de siyasal 

kayırmacılık eklediğinde belediyelerin rasyonel bir personel politikası uygula-

maları imkânsız hale gelmektedir.  

Yerel yönetim personelinin ve örgütlerinin hizmet kapasitesini geliştir-

meye yönelik ilk adımın, tüm yerel yönetimlerde ve özellikle belediyelerde hem 

hizmeti rasyonel temellere göre örgütleyebilmek, hem de personeli hizmetin 

gerektirdiği sayı, nitelik ve unvanda istihdam edebilmek için yeni bir kadro 

sınıflandırmasının yapılması olduğu değerlendirilmektedir. Böylelikle yerel 

yönetim personelinin maruz kaldığı ücret adaletsizliği de büyük ölçüde çözülme 

imkanına kavuşmuş olacaktır. Türkiye’de DMK’ya dayalı personel rejiminde 

rütbe sınıflandırması esas alındığından, yerel yönetimlerde kadroya dayalı sınıf-

landırmanın yapılabilmesi, personel mevzuatının bir bütün olarak gözden geçi-

rilmesi ve değiştirilmesine bağlıdır. Bu yönde bir değişiklik, daha önce belediye 

mevzuatında yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim anlayışı bağlamında yapılan 

değişikliklerle de uyumlu olacaktır.  

Yerel yönetimlerde yönetici ve personelin kendini geliştirmemesi, sorum-

luluk almaktan kaçınması, inisiyatif üslenmemesi ve kolaya kaçması gibi olum-

suz örgüt kültürü de büyük ölçüde mevcut sınıflandırma ve ücretlendirme anla-

yışından kaynaklanmaktadır. Personel sisteminin yerel yönetimlerin yürütecek-

leri hizmetleri esas alan, iş ve işin başarılmasına dayalı yeni bir kadro sınıflan-

dırmasının yapılması örgüt kültürünü de dönüştürecektir.  
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Sorun: Yerel yönetimlerin kendilerine özgü bir personel sisteminin bu-

lunmaması ve personel işlemlerinde merkezi yönetimin vesayeti 

Kendilerine özgü bir personel sistemi bulunmayan yerel yönetimler per-

sonel konusunda merkezi yönetimin vesayeti altında çalışmaktadır. Türkiye’de 

merkezi yönetim ve personel rejimleri arasında fark bulunmamakta ve “tek per-

sonel sistemi"ne yakınlaşan “karma” bir sistem uygulanmaktadır. Personel yerel 

yönetim birimlerince istihdam edilmekle birlikte, sistem merkezi yönetimin 

vesayeti altında işlemektedir. Bu vesayet özellikle belediyelerin memur ve işçi 

kadro ihdası ve kadrolara personel atama izinleri üzerinden yürütülmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, merkezi yönetimin belediyelerin kadro, personel 

seçimi ve atama gibi işlemleri üzerindeki idari vesayeti azaltıcı, personel fazlalı-

ğını giderici, bütçe içindeki personel giderlerini azaltıcı ve personelin perfor-

mansını ödüllendirici bazı düzenlemelere yer vermiştir. Anılan kanun 48 ve 49. 

maddeleri ile norm kadro düzenlemeleri yapılmıştır. Buna göre belediye meclis-

leri, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca ortaklaşa belirlenen 

norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının 

norm kadrolarını belirlemeye, bu kadroları ihdas, iptal ve değiştirmeye yetkili 

kılınmıştır. Ayrıca 49. madde belediyenin norm kadrosuna uygun olmak koşu-

luyla tam ve kısmi zamanlı “sözleşmeli personel” istihdam etmesine ve üst yö-

netici kadrolarına atama yapmasına imkan vermektedir.  Bu düzenleme beledi-

yelerin ihtiyaç duydukları uzman ve teknik personeli sözleşmeyle çalıştırabilme-

lerinin yasal zeminini oluşturmuştur. Belediye Kanunundaki bu değişiklikler, 

merkezi yönetimin yerel yönetimlerin personeli üzerindeki vesayetini azaltmış 

ancak tümüyle ortadan kaldırmamıştır (Şen & Eken 2007: 552-553). Belediyele-

re sağlanan sözleşmeli ve geçici personel istihdam imkanı, yerel yönetim perso-

nel sisteminin esnekleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Belediye Kanunun belediyelerin personel istihdamına getirdiği sınırlamalardan 

biri de belediyelerin yıllık personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe 

gelirlerinin Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı 

ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30'unu aşmaması şeklindedir.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Yerel yönetimlere odaklı bir personel siste-

minin oluşturulması 

Yerel yönetimler belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşmakla birlikte, 

memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi ve kısmi zamanlı çalışanlar olmak 

üzere farklı statülerde personel istihdam etmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin 

üstlendikleri hizmetlerin çeşitliliği ve hizmet götürdükleri coğrafi büyüklük 
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farklılığı buralarda istihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarını, yetki ve 

sorumluluklarını, karşılaştıkları sorunları, onları motive eden faktörleri ve daha 

birçok nedenlerle genel personel sistemi dışında kendilerine özgü bir personel 

mevzuatına ve sistemine kavuşturulmalarının yararlı olacağı değerlendirilmek-

tedir.   

Sorun: Yerel yönetim çalışanlarının iş ve görev tanımlarının yeterince 

yapılmamış olması 

Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini olumsuz etkileyen bir başka husus 

da farklı statülerde istihdam edilmiş tüm çalışanlar için iş ve görev tanımları-

nın yeterince yapılmış olamamasıdır. İş tanımı çalışanların yapmakla yükümlü 

oldukları işin özelliklerini ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile iş tanımı, iş 

analizi ile sağlanan bilgiler ile bir işin görev, yetki ve sorumluluklarının, işin 

yapılış biçimi ile sırasının belirlenmesidir. Görev tanımı ise, işi yapacak olan 

personelden beklenenleri ortaya koymaktadır. Görev tanımı yerel yönetimlerde 

reel personel ihtiyacının belirlenmesinde ve çalışanların hizmet içi eğitim ihtiya-

cının tespitinde hayati öneme sahiptir. İş ve görev tanımlarının yeterince yapıl-

mış olmaması, yerel yönetim çalışanlarının yaptıkları işin görev, yetki ve sorum-

lulukları, işin yapılış biçimi ve sırasını bilmeden yerel faaliyetleri yürütmeleri 

sonucunu doğurmaktadır. Reel ihtiyaçtan kopuk personel istihdamına, bilimsel 

olmayan rastgele faaliyetlere neden olmaktadır.  

Çözüm ve Politika Önerisi:  

 Yerel yönetimlerde görev yapan her personelin iş ve görev tanımları-

nın yapılması, yeni istihdam edilecek her bir kişi için bu iş ve görev 

tanımlarının dikkate alınması  

 Yerel personelin niceliğinden çok niteliğinin ön plana çıkarılması,  

 İş tanımları ile işi yapacak personelin yetkinliklerinin eşleştirilmesi 

gerekmektedir.  

İş ve görev tanımları, modern işletmecilikte çok yaygın bir biçimde kul-

lanılmaktadır. Yerel yönetimlerde personel şişkinliğini önleyebilmek; yerel 

hizmetleri etkin, verimli, kaliteli ve zamanlı yapabilmek ve beşeri, fiziki, maddi 

kayıpların önüne geçebilmek için çalışanların yapmakla yükümlü oldukları işle-

rin özelliklerinin ortaya konulması ve işi yapacak olan personelden beklenenle-

rin belirgin hale getirilmesi uygulamada karşılaşılan birçok problemin çözülme-

sine katkı sağlayacaktır.  
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Diğer taraftan yerel yönetimlerde etkinlik ve verimliliğin artırılabilmesi 

için iş ve görev tanımlarının yanı sıra hizmet kalite standartlarının belirlenmesi 

ve bunun akredite edilmesi için çalışmaların yapılması da bir politika olarak 

önerilebilir.  

Sorun: Taşeron ve benzeri uygulamalarla norm kadro sisteminin fiilen 

baypas edilmesi 

Norm kadro düzenlemeleri farklı gelişmişlik seviyelerinde, farklı ekono-

mik ve sosyal özelliklere sahip belediyeler dikkate alınmaksızın merkezi yöne-

timce yapıldığından beklenen etkiyi sağlayamamıştır. Yine norm kadro ile ilgili 

getirilen düzenlemeler taşeron uygulamaları ile fiilen baypas edilmiştir. 

Taşeron çalışanlara kadro verilmesi, toplumsal beklentilerin karşılanması bakı-

mından iyi bir uygulama olmakla birlikte, yerel yönetim personel rejimi ve uy-

gulamalarına olumsuz etkide bulunduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir 

husustur.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Norm kadro uygulamalarının yeniden göz-

den geçirilerek amacına uygun bir biçimde yeniden planlanıp işletilmesi, perso-

nel sayıları ile hizmet götürülecek alan ve nüfusun orantılı bir biçimde ilişkilen-

dirilmesi ve iş tanımları ile işi yapacak personelin yetkinliklerinin eşleştirilmesi  

Belediyelerin sahip olduğu kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik kul-

lanabilmesi, hizmet sunumu için gereken unvanda, nitelikte ve sayıda personel 

istihdamı ile mümkündür. Söz konusu personelin tespiti norm kadro çalışmaları 

ile yapılabilmektedir (Peker & Şen, 2015: 106). Yerel yönetimlerde gereksiz ve 

fazla personel istihdamının önlenmesine ve personel verimliliğinin arttırılmasına 

katkı sağlamak amacıyla norm kadro çalışmalarına başlanması 2000 yılında 

yayımlanan 1658 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanmaktadır. Daha sonra 

özellikle belediyeler açısından mülga 5272 sayılı Belediye Kanunu, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, norm kadro ile 

ilgili kapsamlı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerle sorun doğru bir düz-

lemde çözülmeye çalışılmıştır.  

Taşeron çalışanlara kadro verilmesiyle birlikte norm kadro uygulamaları-

nın yeniden gözden geçirilmesi ve amacına uygun bir biçimde yeniden planlanıp 

işletilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmalar yapılırken belediyede çalışacak 

personel sayısı, belediyenin hizmet götüreceği alan ve nüfusla ilişkilendirilmesi-

ne ve iş tanımları ile işi yapacak personelin yetkinliklerinin eşleştirilmesine 

azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.  
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Sorun: Yerel yönetimlerde personelin “kariyer mesleğinin” bulunmaması  

Yerel yönetimlerde personel sistemi ile ilgili önemli bir eksiklik de, “ka-

riyer mesleğinin” bulunmayışıdır. Bu nedenle yerel yönetimler özellikle orta 

ve küçük ölçekli belediyeler, nitelikli personel istihdamında ve bu personeli 

kurumlarında tutma konularında zorluk çekmektedir. Belediyelerde personel 

devir hızı yüksek seyretmektedir.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Yerel yönetimlerde kariyer mesleği oluştu-

rulması 

Yerelleşme olgusu, merkezi yönetim yerel yönetim ilişkilerinde giderek 

daha fazla görev, yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlere aktarılması sonucunu 

doğurmaktadır. Yerel yönetimler artan görev ve sorumluluklarını, üstlendikleri 

hizmetleri daha yüksek kalitede sunabilmek için nitelikli personeli kurumlarına 

kazandırmak, var olan personelin niteliğini geliştirmek ve personelin motivas-

yonunu artırmak zorundadır. Bu nedenle yönetsel kapasite eksikliği yaşayan 

yerel yönetimlerin personelini bir üretim faktörü olarak değerlendireceği insan 

kaynakları uygulamalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu uygulamalar arasında 

yerel yönetim çalışanlarının hizmet öncesi ve hizmet içinde aldıkları eğitimlerle 

ilişkili, uzmanlaşmaya imkan sağlayan “kariyer meslekleri” oluşturulmalıdır. 

Yerel yönetim kariyer meslekleri yerel personel sisteminin önemli sacayakların-

dan biri haline getirilmelidir.  

Sorun: Yerel yönetimlerin dördüncü sanayi devriminin gerektirdiği alt 

yapı, zihniyet ve işleyişe yeterince sahip olmaması 

Çözüm ve Politika Önerisi: Yerel yönetim mevzuatı dördüncü sanayi 

devriminin gereklerini yerine getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve yerel 

yönetimlerin organizasyonu da buna uygun hale getirilmeli 

Birçok yerel yönetim kuruluşu bilgi teknolojileri bakımından yeterli tek-

nik altyapı, nitelikli personel ve zihniyete sahip değildir. Yerel yönetimlerin hem 

teknik altyapısının, hem personelinin, hem de en üst yöneticisinden en alt çalı-

şanına kadar tüm personelinin dördüncü sanayi devriminin gereklerine uygun 

hale getirilmesi için politika üretilmesi ve uygulanmasının yararlı olacağı değer-

lendirilmektedir.  

Sorun: Yerel yönetimlerin üst yöneticilerinin yerel hizmetlerin etkinliğini 

artıracak yetkinliğe sahip olmaması 
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Giderek büyüyen ve yürüttükleri hizmetler karmaşıklaşan büyükşehir be-

lediyelerinde bürokratik yollarla bulundukları kadrolara gelen yöneticiler yeter-

siz kalabilmektedir. Diğer taraftan bazı belediye yöneticilerinden seçimle gelen-

lerin daha önce belediyecilik ve yöneticilik eğitimi almamış olmaları, bu konuda 

deneyim sahibi olmamaları, hizmetleri yürütürken mevcut personelin yönlen-

dirme ve yönetimine açık hale gelmelerine yol açmaktadır. Bu da yerel hizmet-

lerin etkinliğinin artırılması için gerekli planlama, örgütleme, yöneltme, eşgü-

düm ve koordinasyonun üst yönetici tarafından yapılamaması sonucunu doğur-

maktadır.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Belediyelerde üst yöneticilerin (Profesyonel 

Kent Yöneticisi dahil) atanması için yerel hizmetlerin etkinliğini artıracak yet-

kinlik aranmalı 

Dünyada profesyonel kent yöneticiliği uygulamaları yaygınlık kazanmaya 

başlamaktadır. ABD’de giderek büyüyen kentlerde karmaşıklaşan yerel kamu 

hizmet ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilmek amacıyla uygulamada 

icracı kent yöneticileri, rekabetçi piyasa koşullarında yetişmiş ve kendini kanıt-

lamış yöneticiler arasından atanmaktadır. Profesyonel kent yöneticileri, tarafsız 

ve seçilmişlere karşı bürokratik sorumlulukları ile alternatif bir yöneticilik uygu-

laması olarak giderek yaygınlaşmaktadır (Önder &Köylü, 2018:77). Modelin 

ülkemizde giderek metropol hale gelen büyükşehirlerde profesyonel kent yöne-

ticiliği uygulaması (ulaşım gibi) pilot belediyelerde ve pilot alanlarda uygulana-

bilir.  

Ayrıca belediye yönetimine seçimle gelen yöneticilerin, belediyecilik, 

yönetim, kamu hizmeti, toplum psikolojisi, iletişim gibi bazı alanlarda bir serti-

fikasyon eğitiminden geçirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

1.2. Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim  

Sorun: Yerel yönetimlerde çalışacak personel (üst düzey ve diğer perso-

nel) için bir eğitim modülünün bulunmaması ve hizmet içi eğitimin sürekli, sis-

tematik ve sertifikasyona dayalı olmaması. 

Yerel yönetimlerde çalışacak personel (üst düzey ve diğer personel) için 

bir eğitim modülünün bulunmaması hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ala-

nındaki en büyük eksiklik olarak dikkat çekmektedir. Bir yandan yerel yönetim-

ler alanında hizmet öncesi kalifiye eğitim almış personel istihdamında yetersiz-

likler varken, diğer taraftan da göreve gelen/getirilen personeli daha verimli 

kılacak eğitim programlarının uygulanmaması hizmet kalite standartlarının yük-
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seltilmesini engellemektedir. Özellikle fen-imar, zabıta hesap ve personel işleri 

ile itfaiye hizmetlerini yürüten personelin başta bilgisayar kullanımı olmak üzere 

kapsamlı bir eğitim ihtiyacı bulunduğu değerlendirilmektedir (Negiz, 2007: 

196). Yine TEPAV (2007:78) tarafından yapılan bir araştırmada belediyelerin 

hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıktığı başlıca alanlar şöyle sıralanmıştır: 

İmar ve mevzuat uygulamaları % 38,3, altyapı, su ve kanalizasyon hizmetleri % 

30,1, katı atık hizmetleri % 34,3, ulaşım, trafik düzenleme % 38,6, coğrafi bilgi 

sistemleri ve kent bilgi sistemleri % 51,3, çevre yönetimi ve çevre sağlığı % 

46,3, zabıta hizmetleri % 43,4, itfaiye hizmetleri % 36,9, kriz yönetimi % 45,7, 

afet yönetimi % 32,6 oranında eğitim ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.  

Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitime ilişkin sorunların bir diğeri, bu eği-

timin sürekli, sistematik ve sertifikasyona dayalı olmamasıdır. Ülkemizde 

genel olarak yönetim ve yerel yönetimler üzerine hizmet öncesi lisans, ön lisans 

hatta meslek liseleri yaygın bir şekilde faaliyet göstermesine rağmen, hizmet içi 

eğitim bir türlü düzenli, sürekli, sistematik ve sertifikasyona dayalı hale getiri-

lememiştir. Sadioğlu ve Ömürgönülşen’in (2011:153) belirttiği gibi yerel yöne-

timlerde hizmet içi eğitim “uzun yıllardan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarca 

ve herhangi bir sistematiği, koordinasyon ve işbirliği olmaksızın dağınık bir 

biçimde devam etmektedir”. Mevcut durumu ile hizmet içi eğitim, maliyetli, 

etkinlik ve verimlilikten uzak, yerel yönetim çalışanlarının hizmet kalitesini ve 

kapasitesini yeterince geliştiremeyen bir niteliğe sahiptir.  

Çözüm ve Politika Önerisi: Belediyelerde çalışacak profesyonel yönetici 

ve diğer çalışanlar için yeni bir eğitim modülü (birim, sistem, eğitim şekli, yeri) 

geliştirilmeli 

Yerel yönetim personelinin eğitimi hizmet öncesi ve hizmet içi olmak 

üzere iki aşamalı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de yaklaşık yarım asırdır 

yerel yönetimlere ilişkin hizmet öncesi eğitim lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

düzeylerde örgün ve uzaktan eğitim yoluyla yapılmaktadır. Ancak bu eğitimler 

uygulama açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle başta uzaktan eğitim ol-

mak üzere bu alanda yürütülen tüm eğitim faaliyetlerinin müfredat ve içerik 

açısından standardize edilmesi, uygulama eksikliklerinin giderilmesi büyük 

önem taşımaktadır.  Bu amaçla yöneticilik ve yerel yönetimler ile ilgili yükse-

köğretim kurumlarında “iş yeri eğitimi” mutlaka hayata geçirilmelidir. Bunun 

için hem eğitim kurumlarına hem de yerel yönetim birimlerine yasal yükümlü-

lük getirilmeli, ihtiyaç duyulan kaynak ve diğer imkanlar sağlanmalıdır. Tüm 

öğrencilerin iş yeri eğitimine tabi tutulması (bu alanda eğitim alanların sayısal 
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çokluğu ve alana öğrenci alımının plansız olması gibi nedenlerle) başlangıçta 

mümkün olmadığından ve enformasyon teknolojileri alanındaki gelişmelerin 

sunduğu imkanlar göz önünde bulundurularak “eğitimde sanal yöneticilik si-

mülasyonları geliştirilmeli ve kullanılmalı”dır. Hâlihazırda bazı vakıf üniver-

sitelerinin işletmecilik eğitimi veren programlarında bu tür simülasyonlar başarı-

lı bir şekilde kullanılmaktadır.  

Yerel yönetim personelinin seçiminde, yerel yönetim eğitimine sahip olup 

olmadığı fazlaca dikkate alınmadığı için, personelin verimliliği düşmekte, hiz-

met kalitesi azalmakta, hizmet içi eğitim ihtiyacı ve bu eğitime aktarılan kaynak 

miktarı artmaktadır. Bu olumsuzlukları azaltabilmenin yollarından biri 

depersonel seçiminde ve istihdamında, yerel yönetime ilişkin eğitim veren yük-

seköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin tercih edilmesidir.  

Kuşkusuz hizmet öncesi eğitim ne kadar yeterli olursa olsun, hızla deği-

şen dünyada tüm kurumlarda olduğu gibi yerel yönetimlerde de hizmet içi eği-

timin önemi sürekli artmaktadır. Günümüzde hizmet içi eğitimin önemi, bir işte 

çalışanlara, işin yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve davranış bakımın-

dan duyulan eksiklik ya da gereklilikten doğmaktadır. Yerel yönetimlerin sayısal 

gelişimi, hizmet götürdükleri alanın genişlemesi, çalıştırdığı personel sayısının 

artması, üstlendikleri hizmetlerin çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması, vatandaşların 

beklentilerinin yükselmesi yerel yönetim personeli için hizmet içi eğitimi bir 

zorunluluk haline getirmektedir.  

Ülkemizde elbette yerel yönetim personeline yönelik hizmet içi eğitim fa-

aliyetleri yürütülmektedir. Ancak bu eğitimlerde, eğitim ihtiyacının tespitinden, 

içeriğinin oluşturulmasına, eğitimi verecek kişi ve kurumlardan eğitim sistemi, 

şekli ve yerine kadar birçok hususta rasyonellikten ziyade gelişigüzelliğin hâkim 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenlerle;  

 Hizmet içi eğitimi sürekli hale getirecek bir sistemin geliştirilmesi, 

 Hizmet içi eğitim programlarına katılan personelin sertifikalandırıl-

ması,  

 Hizmet içi eğitimin, belediye dışındaki bu konuda uzmanlaşmış bir bi-

rim tarafından sistematik biçimde uygulanması gerekmektedir. 

 Hizmet içi eğitimi vermek için, Yerel Yönetimler Akademisi gibi bir 

birimin kurulması,  

 Hizmet içi eğitim verecek kurumların standartlarının belirlenmesi  
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 Belediye çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin belediye hizmet stan-

dartlarıyla ilişkilendirilmesi gibi politikalarla bu eğitimlerin amacına 

uygun, verimli ve etkili hale getirilmesi gerekmektedir.  

Bilindiği üzere yerel yönetim çalışanlarının bir bölümünü de seçilmişler 

oluşturmaktadır. Seçilmişlerin ve üst düzey yöneticilerin hizmetlerin kalitesinde 

ve yurttaşların beklentilerini yakalayıp bunu aşmasında büyük rolleri bulunmak-

tadır. Bu nedenle yerel yönetimlerde üst düzey yöneticiler ile belediye başkanla-

rına sanat ve estetik eğitimi verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

2. ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN SORUNLAR VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   

2. 1. Mahalle Düzeyinde Örgütlenme  

Sorun: Mahalle muhtarlarının belediye düzeyinde temsil edilmemesi ve 

kendi aralarında örgütlenememiş olmaları. 

Mahalle yönetimi, Türk toplumunun siyasi, sosyal ve idari ihtiyaçlarının 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve Osmanlı’dan gelen özellikleri ile Cum-

huriyete aktarılmış çok yönlü bir kurumdur (Güneş, 2009:114).5393 sayılı Bele-

diye Kanunu mahalleyi “belediye sınırları içinde yer alan, … idari bir birim” 

olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu idari birimin tüzel kişiliği olmadığı için 

kamu tüzel kişiliği sıfatından kaynaklanan yetkileri kullanması söz konusu de-

ğildir. Yani hukuki işlemler yapamaz, hak ve borç altına giremez, mahkemeler 

önünde davacı ve davalı olmaz, kamulaştırma yapamaz. Tüzel kişiliği olmayan 

mahallenin bütçesi de yoktur (Gözler, 2007:205). Bütün bunlara ek olarak ma-

halle muhtarlarının belediye düzeyinde temsil edilmemesi de önemli bir 

sorun olarak değerlendirilmektedir. Kendi sorunlarını çözebilmek için tüzel 

kişilik, bütçe, personel, hukuki işlem ehliyeti gibi imkanları bulunmayan mahal-

le yönetimlerinin bir de içinde yer aldıkları belediye düzeyinde temsil edileme-

meleri bu birimleri adeta işlevsiz hale getirmektedir.  

Mahalle muhtarları içinde yer aldıkları belediye düzeyinde temsil edile-

medikleri gibi bir de kendi aralarında örgütlenememe sorunuyla da karşı 

karşıyadırlar. Nitelikleri itibariyle birbiriyle benzer ve hatta ortak sorunları bu-

lunan mahallelerin seçilmiş yöneticileri kendi aralarında örgütlenemedikleri için 

seslerini belediye meclisine, encümene veya başkana duyurma imkanından yok-

sundurlar. Sorunlarını kişisel ilişkileri ve becerileri üzerinden çözmeye çalış-

maktadırlar.   



Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Sorunları | 25 
 

Çözüm ve Politika Önerisi: Mahalle muhtarlarının belediye meclisle-

rinde temsili için gerekli çalışmalar yapılmalı, ilçelerde muhtarlar konseyi oluş-

turulmalı ve kent konseylerinin kararlarının etkinliğini artırıcı önlemler alınmalı 

Özellikle 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sı-

nırına genişlemesi ve köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla birlikte mahalle 

muhtarlarının sayısı da artmıştır. Tüzel kişiliği olmayan bu yerel birimlerin seç-

tiği yöneticiler, mahalle düzeyindeki problemler karşısında adeta eli kolu bağlı 

hale gelmektedir. Bütçeleri, personelleri, araç-gereçleri bulunmadığı gibi beledi-

ye meclislerinde bir temsilcilerinin olmaması ve kendi aralarında örgütleneme-

dikleri için deyim yerindeyse çaresizlik içinde kalmaktadırlar. Bu nedenle ma-

halle muhtarlarının en azından her ilçeden kendi aralarından seçtikleri bir tem-

silci ile (nüfus büyüklüğüne göre bu sayı artabilir) belediye meclislerinde temsil 

edilmelerinin sağlanması mahalleler ile belediye arasındaki ilişkileri güçlendire-

cek ve muhtarların sorunlarını çözüm mercilerine ulaştırmalarına katkı sağlaya-

caktır. Ayrıca muhtarların her ilçede ayrı ayrı ve il düzeyinde de çatı bir yapı 

olarak kendi aralarında oluşturacakları muhtarlar konseyi de mahalle yönetimi-

nin güçlenmesi ve ihtiyaçlarını daha gür bir şekilde yetkililere duyurması için 

faydalı olacaktır.   

Kent konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yerel yönetim sistemi-

mize girmiştir. Oluşturulma amaçları, halkın yönetime katılımını sağlayacak 

mekanizmaları geliştirmek, halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendir-

mek, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas almak ve sivil toplumu önce-

lemektir. Ancak uygulamada kent konseylerinin mevcut yapısı ve işleyişi oluştu-

rulma amaçlarını gerçekleştirebilmekten uzaktır. Zira kent konseylerinin çalışma 

süreçleriyle ilgili etkili bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Konseyin aldığı 

kararların bağlayıcılığını sağlayacak bir mevzuat altyapısına kavuşturulması 

gerekmektedir.  
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2. 2.  Organize Sanayi Bölgeleri ile Belediyelerin  
Koordinasyonu  

Sorun: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'nde ruhsatlandırma ve işyerle-

rinin etkin denetimi ile itfaiye hizmetleri alanlarında OSB yönetimleri ile beledi-

yeler arasında yetki ve koordinasyon sorunları bulunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin örgütlenmesi, görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı 

bakımından bir problem alanı da belediyeler ile organize sanayi bölgeleri ara-

sında koordinasyon eksikliğidir. Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş amaçla-

rı, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayi-

leşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları ras-

yonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türleri-

nin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak şeklinde 

sıralanabilir. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri-

ni ruhsatlandırmak ve denetlemek görevi 13.07.2005 tarihine kadar Belediyele-

rin görev ve yetkisinde iken bu tarihte yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 85/ h maddesinde ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-

nunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle Belediyeler 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'nde gayrisıhhî müesseseler   (GSM)'e ruhsat 

verme ve denetim yetkilerini kaybetmiş, yeni düzenlemeyle bu yetki ve görev 

OSB tüzel kişiliğine verilmiştir. Ancak getirilen düzenlemeyle; ruhsat işlemleri 

ve denetim faaliyetleri OSB’lere geçerken tahsil edilecek harç gelirleri Beledi-

yelere bırakılmıştır. Bu şekliyle yetkileri alınan Belediyelerin gelir kaybı engel-

lenmiştir. Ancak bu görevi yerine getirecek OSB tüzel kişiliğinin sorumluluğu 

ve maddi yükü artırılmıştır”.  Belediyelerin OSB’ler içerisindeki gayrisıhhi 

müesseseler üzerinde denetim ve etkiye sahip olmaması eleştirilmektedir. 

Yine OSB yönetimlerinin denetim yapacak yeterli teknik ve nitelikli personele 

sahip olmaması nedeniyle yapılan denetimlerin etkinliği ve performansı da eleş-

tiri konusu olmaktadır. Bir diğer eleştiri konusu da OSB’lerde ruhsatı veren ile 

denetimi yapan kuruluşun aynı olması noktasında kendini göstermektedir. OSB 

özelinde ihtilaf konusu olan bir diğer konu da OSB’lerin kendi itfaiye teşkilatla-

rını kurma zorunluluğu olup olmadığıdır. OSB’lerin bir kısmında itfaiye teşkilatı 

varken, bazılarında bulunmamaktadır. Bu durumda belediyeler OSB’lerin ihti-

yaç duyduğu ekipmanı ve personeli hazır bulundurmak durumunda kalmaktadır 

(Tanrıkulu, 2011).  
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Çözüm ve Politika Önerisi: OSB’lerde belediyelerin ve diğer aktörlerin 

de dahil edildiği ortak denetim modeli oluşturulmalı, sanayi tesislerinin yoğun 

olarak bulunduğu OSB’lerde itfaiye teşkilatı kurulmalıdır. 

OSB düzenlemeleri girişimci ve sanayicileri, faaliyetlerine engel teşkil 

eden, süreci uzatan, zorlaştıran, yıldıran uzun bürokratik süreçlerden kurtarmayı 

amaçlamıştır. Ancak uygulamada bazı yan etkilerle karşılaşılmıştır. Bu yan etki-

leri azaltabilmek için özelde Belediyelerin genelde ise katkı sağlayabilecek ko-

numda olan paydaşların da dâhil edildiği yeni bir ortak denetim modeline ihti-

yaç bulunmaktadır. İtfaiye teşkilatı bulunmayan ve yeterli olmayan OSB’lerde 

risk durumu da dikkate alındığında ihtiyaç duyulan itfaiye araçları ve personeli 

Belediye tarafından sağlanmakta ve her an hizmete hazır halde tutulmaktadır. 

Sanayi tesislerinin yoğunluk arz ettiği OSB’lerde itfaiye teşkilatının kurulması 

OSB’lerde yaşanan üzücü olayların önüne geçebilmek için zorunludur 

(Tanrıkulu, 2011). 

Bu hususların dışında yerel yönetimler OSB hizmetlerini geliştirecek ted-

birler almaya mecbur kılınmalı ve çevre sorunları, ulaşım gibi kent konularını 

ilgilendiren ortak hususlarda OSB yönetimleriyle koordineli çalışmaları sağla-

nacak politikalar geliştirmelidirler. 
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GİRİŞ 

Bireyler, gerek toplumsal gerekse de kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

ve güncel hayata daha iyi adapte olabilmek için bir arada yaşamayı tercih eder-

ler. Çekirdek veya geniş ailelerin oluşturduğu toplulukların zamanla bir kültür 

oluşturarak toplum yapısını oluşturduğu söylenebilir. Toplumların ise bir mes-

ken üzerine yerleşerek, bir nevi uygarlık tarihini başlattığı yargısına ulaşılabilir.  

Uygarlık tarihi ise birbiri ardına gelen, “kırılma noktaları” olarak da bilinen, 

hızlı değişimlerin yaşandığı dönemleri analiz ederek açıklanabilir. Öyle ki bu 

kırılma noktaları; toplumun gündelik yaşantısından yaşam felsefesine, fayda 

sağladığı teknolojiden toplumsal örgütlenme modeline, inançlarından doğal 

çevresi ile kurduğu ilişkiye kadar her düzeyde değişime ve gelişime yol açan 

köklü dönüşümler olarak nitelendirilebilir. 

Yukarıdaki bağlamda, yüzyıllar önce tarımsal üretimin başlamasıyla bir-

likte doğan yerleşik yaşama geçiş olgusu, medeniyetler tarihi açısından hayli 

önemli bir unsurdur. İlk yerleşim birimlerinin kurulmaya başlandığı (Neolitik 

Dönem olarak da adlandırılan) bu dönemdeki köy, mahalle veya şehir gibi yöne-

tim yapılanmalarının günümüz yönetim birimlerinde de fiziki anlamda benzer 

özellikler taşıdığı söylenebilir. (Bek, 2013) Zaman içerisinde artan nüfusla bir-

likte, yerleşimler de genişlemiştir. İçten içe büyüyen bu yerleşimler, bünyesinde 

birçok topluluğu/toplumu bir arada tutan ve her geçen gün sınırları genişleyen 

mahalleri oluşturmuştur.  

                                                       
  Mücahit BIYIKOĞLU, Medeniyet Üniversitesi SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı, mucahitbiyikoglu@gmail.com 
** Semra KARİP, Marmara Üniversitesi SBE, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları Anabi-

lim Dalı, semraakarip@gmail.com 
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Mahalle kavramı; bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü 

parçalardan her biri olarak tanımlanır.1 Günümüzde dünya üzerindeki tüm ülke-

lerin yerel yönetim (mahalli idare) mekanizmasının kendi kültürüne has motifler 

taşıdığı ve ilgili birimlerin bu şekilde oluşturulduğu görülür. Bu yönetimsel 

mekanizmalar ve birimler; bireylerin ihtiyaçlarına en hızlı yanıtın nasıl verilece-

ği ve yönetim sisteminin nasıl verimli işleyeceği sorularının etrafında şekillenir. 

Siyasi geleneklerin, toplumsal kültürlerin ve yaşayış biçimlerinin ortaya koydu-

ğu öğelerden beslenerek, her anakarada farklı mahalli yapıların oluştuğu söyle-

nebilir. Bu mahalli yapıların, kendi geleneklerinden beslenerek ilgili yerel yöne-

tim yapılarını oluşturduğu ve bu bağlamda merkezi yönetimle ilişkiler kurduğu 

görülür.  

Anadolu toprakları, coğrafi konumu itibariyle yüzyıllar boyunca birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu süre zarfında, esaslı bir yerleşim tarihine 

ve aynı zamanda köklü bir yönetim tarihine sahip olduğu söylenebilir. Dolayı-

sıyla Türkiye’de hali hazırda kurulu yönetim mekanizması da geleneklerinden 

beslenen bir yapıya sahiptir. Merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere ikili 

bir teşkilatlanma yapısına sahip olan Türkiye’de, her iki yönetim biriminin de 

tüzel kişilikleri mevcuttur. Ancak il ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri ve köy-

lerden oluşan yerel yönetim birimlerinin altında yer alan mahalle biriminin bir 

tüzel kişiliği yoktur. Bu yönüyle yerel yönetim birimlerinden ayrılan mahalleler, 

işlevi noktasında incelendiğinde ise; yerel yönetimlerin halka en yakın olan ve 

en küçük birimi olarak tanımlanabilir.  

Çalışmada, mahalle kavramı çok boyutlu ele alınmıştır. İslam kentleri ve 

Osmanlı kentlerindeki mahalle yapılarının içerik tanımlamaları ile birlikte gü-

nümüz metropollerindeki mahalle tanımlamaları karşılaştırılmalı olarak ele 

alınmıştır. Mahalle biriminin geçmişten günümüze nasıl oluştuğu ve geliştiği 

kavramı Türkiye’deki yerel yönetim kültürü özelinde irdelenmiş; hali hazırda 

hayata geçirilmeye çalışılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından, 

(katılımcı demokrasinin arttırılması noktasında hayati öneme sahip olan) mahal-

le yönetimlerinin nasıl ele alınacağı üzerine çeşitli düşünceler ortaya konmuştur. 
  

                                                       
1  Türk Dil Kurumu ; http://tdk.gov.tr/ 
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1. BİR YERLEŞİM BİRİMİ OLARAK MAHALLE 

Mahalle kavramını en küçük ve halka en yakın yerel yönetim birimi ol-

duğu yıkarıda tanımlanmıştır. Ancak mahalleye dair tanımlamaların sayısını, 

(tanımlamaların mahallenin sahip olduğu çeşitli özellikler dolayısıyla) kaynak-

larda yer alan ifadelere göre çeşitlendirmek mümkündür. Mahalle kavramının 

nasıl tanımlandığı araştırılırken 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan ta-

nımlamaya muhakkak değinilmelidir. Hukuki bağlamda mahalleyi geniş bir 

anlamda tanımlayan Belediye Kanunu’nda, mahalle tanımına dair şu ifadelere 

yer verilmiştir (madde: 3 –d):  

“Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren 

ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder…” 

Mahalle, merkezi ve yerel yönetim birimleri altında örgütlenen, idarecile-

rinin seçim usulüyle belirlendiği ve yurttaşlar arası ilişkilerin daha kendi içinde 

olduğu toplumsal bir yapı şeklinde tanımlanabilir (Köklü,2017). Öte yandan 

mahalle kavramının sahip olduğu sosyolojik öğelerin her şehirde, beldede ya da 

köyde ortak bir motif olarak değerlendirilemeyeceği gerçeği de göz ardı edil-

memelidir. Örneğin, metropol özelliği taşıyan İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı 

Tuna Mahallesinin 2017 verilerine göre nüfusu 33.3982 iken; Erzurum’un Pasin-

ler ilçesinin 2017 verilerine göre nüfusu 29.3023’dir. Bu noktada mahalle kon-

septinin sosyolojik açıdan daha geniş anlamda ele alınması gerekir. Verilen 

örnekten de anlaşılacağı üzere, bu tür metropollerin içerisinde yer alan mahalle-

ler için ne mahalle tanımı ne de yönetici tanımı dar bir çerçevede incelenemez; 

yada mahalle tanımı içerisine sığmayan yapıların dönüştürülmesi gerekir.  

1.1. İslam Kentlerinde Mahalle 

İslam’ın geliştiği ve yayıldığı şehirlerden bahsedilecek olursa, ele alınma-

sı gereken ilk şehir Medine’dir. Hz. Muhammed’in 622 yılında Medine’ye hicre-

ti ile birlikte başlayan bu süreçte, Medine şehrinin nasıl bir kimlik kazandığı 

gözlenebilir. Medine şehri, Müslümanlığın geliştiği bir merkez olması özelliği 

ile kendisinden sonra kurulan tüm Müslüman kentlerinin ve kent yönetimlerinin 

örnek aldığı bir temsil özelliği taşımaktadır. Medine’nin özellikle bir ticaret 

merkezi niteliği taşıması, bir yandan da bünyesinde barındırdığı farklı kabileler-

den ve dinlerden insanlarla muhacir Müslümanlardan oluşan bir toplumsal yapı-

                                                       
2 http://www.nufusune.com/40351-istanbul-esenler-tuna-mahallesi-nufusu (Erişim; 

01.10.2018) 
3 https://www.nufusu.com/ilce/pasinler_erzurum-nufusu (Erişim; 01.10.2018) 
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ya sahip olması; bu şehrin kozmopolit/çok kültürlü ve hoşgörünün hâkim olduğu 

bir şehir özelliği taşıdığını ortaya koyar (Demir, 2003). Dolayısıyla, İslamiyet’in 

yayılma sürecinde gerek Arap yarımadasında gerekse de diğer coğrafyalarda 

kurulan İslam kentlerinin zaman içerisinde Medine’ye benzeyen özellikler taşı-

dığı söylenmiştir.  

Öte yandan İslam dininin hem ibadet pratiklerinin kolaylıkla uygulana-

bilmesi açısından, hem de kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’in de içerik ve tel-

kinler bakımından; göçebe bir yaşam tarzından ziyade cemaatleşme yapısına 

dayanan bir şehir dinini simgelemesi dolayısıyla, İslam inancının daha çok şe-

hirleşmeyi destekleyen bir yaklaşımı olduğu görülmektedir (Gül, 2001).  Darü’l-

İmare4 , çarşı ve camii merkezli gelişen şehir yapısı, bu merkezlerin etrafında 

dairesel şekilde genişlemiştir. (Pırlanta, 2010/1) İslam tarihinde özellikle her 

kabilenin bir mahallesi, her mahallenin de bir camisi olduğu ve bu camilerin 

şehir merkezi muamelesi gördüğü açıkça ortaya konmaktadır. Yerel ahalinin 

cami ve cami etrafındaki alanda toplumsal ve ticari faaliyetlerini yerine getirdiği 

görülmektedir. Dolayısıyla İslam şehirlerinde mahalle kavramı, bir nevi daya-

nışma unsurunun temsilcisidir. 

1.2. Osmanlı’da Mahalle 

Osmanlı vesikalarında yer alan ifadelere göre, kendi diliyle özetleyecek 

olursak Osmanlı şehri; “Bazar durur, cuma kılınur” yerlerdir. (Karagöz, 1999) 

Osmanlı şehrindeki mahalle kavramını, sosyal, toplumsal ve fiziki bir birim 

şeklinde ele almak mümkündür. Mahalle; fertlerin yekdiğerini tanıdığı, gelenek-

leri gereği birbirinin hareketlerinden mesul, sosyal dayanışma içerisinde olan 

kişilerden oluşan bir topluluğun ikamet ettiği yerdir. Osmanlı’ya göre mahalle 

tanımı; aynı camide ibadet eden cemaatin, aileleri ile beraber yaşadıkları şehir 

kesimidir (Ergenç, 1996).  

Camiiler, mescitler veya kiliseler sadece ibadethane görevi görmemekte-

dir, mahallenin yönetsel işlerinin görüşüldüğü bir merkez olarak görülen ibadet-

haneler mahallelinin sosyalleşme alanı görevini de görmektedir. Öyle ki, inşa 

edilen mescit odalarında nikâh, askerlik, miras vb. gibi toplumsal sorunların 

saptanması ve çözümü ile ilgili işler de görülmekteydi, bu örnekten de anlaşıla-

cağı üzere mahallede yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını giderdikleri ve sosyalleş-

tikleri ortak karşılaşma/buluşma mekânları vardır ve bu mekânlar da dini motif-

                                                       
4 Emirlik Evi, Valilerin devlet işlerini yürüttükleri, aynı zamanda ikamet ettikleri konut. 
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lerin kazandırdığı merkezler etrafında şekillenmiştir. (Alada,2008) Mehmet 

Bayartan, Osmanlı şehircilik ve mahalle kültürünün gelişimi noktasında; “Os-

manlı’nın kendisinden önceki Asr-ı Saadet, Emevi ve Abbasi geleneği ile Selçuk-

lularda var olan mahalle geleneğini birleştirerek bu birikimi daha da geliştirmiş 

ve kendi mahalle kimliğini üretmiştir” der (Bek, 2013).  

Osmanlı’da köy yerleşimleri ile mahalleler, özellikle cemaat tipi dışa ka-

palı topluluk oluşturma ve bunun etrafında gelişme açısından benzer özellikler 

taşırlar. Mahalleler yapısı itibariyle tümleşik ve birbirinden bağımsız yapılardır, 

dolayısıyla bu durum bir getto5 kültürünün oluşmasına mani olmuştur.6 İskan 

politikası odaklı genişleyen, genişlemeci bu politikasında ise her kesimden yurt-

taşı aynı sosyal doku üzerinde birbiriyle hoşgörülü şekilde yaşamaya teşvik eden 

Osmanlı politikaları sayesinde, bir mahallede her milletten, dini inançtan, ke-

simden ve statüden insan aynı sosyal mekanı kullanmaktaydı.  

Osmanlı Mahallesi, kendi içerisinde sunduğu merkezi yapıyla, bir sosyal 

sistem modülü özelliği de taşımıştır. (Şahin, 2011)  Osmanlı vesikaları incelen-

diğinde; Mahallelerin yaklaşık yüzde doksanında hane sayısının 10 ila 50 ara-

sında değiştiği, şayet hane sayısı 50’nin üzerine çıkarsa mahallenin bölündüğü 

ve belli bir nüfus sınırlandırmasına göre mahallelerin yapısının düzenlendiği 

görülmektedir. Belirli bir kanuni altyapısı olmayan bu düzenlemeye karşın, 1864 

yılında yayımlanan Vilayet Nizamnamesinde Osmanlı Devletinin yerel teşkilat-

lanma yapısının genel formu anlatılmıştır. Böylece Osmanlı Mahallelerinin en 

az 50 haneden oluşan bir şehir organı olarak mahallelerin alt sınırları belirtilmiş-

tir. 7 

Klasik İslam şehirlerinde genelde kabilelerin ya da ailelerin aynı alanlar-
da yerleştiği ve mahallelerin/şehirlerin bu şekilde oluştuğundan çalışmanın ön-
ceki bölümlerinde bahsedilmiştir. Buna karşın Osmanlı merkezi yönetiminin, 
mahalle yapısının klasik İslam şehirciliğinin aksine kan bağı, hısımlık ve kabile-
cilik bağları özelinde bir arada yaşamayı/toplaşmayı siyaseten tehlikeli bularak 
bu uygulamadan kaçındığı görülmektedir. Osmanlı’nın hısımlık bağları yerine; 

                                                       
5  Türk Dil Kurumu bu kavramı iki şekilde açıklamıştır;  

-  İsim, toplum bilimi Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak 
yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri 
mahalle, Yahudi mahallesi. 

-  Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü. 
6  Osmanlı Mahalleleri Atlası, Doğan Burda Dergi Yayıncılık Ve Pazarlama A.Ş. Bursa, 

2011.(Akt: Nahit Bek) 
7  Osmanlı Mahalleleri Atlası, Doğan Burda Dergi Yayıncılık Ve Pazarlama A.Ş. Bursa, 

2011.(Akt: Nahit Bek) 
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vatandaşlarını daha çok kültürel ve toplumsal değerler ile dini hassasiyetler 
etrafında bir araya gelerek mahalle kültürü oluşturması noktasında yönlendirdiği 
söylenebilir. Şahin ve Işık mahalle konseptinin Osmanlı’daki önemini şu cümle-
lerle açıklamaktadırlar (2011): 

“Osmanlı döneminde halkı, birlik, beraberlik gibi duygular içerisinde ya-
şatan önemli bir sosyal gerçeklik alanı olmanın yanında; kurumsal açıdan da 
şehirleşmede yerleşme, yönetim ve kontrol düzeni oluşturan mahalleler, merkezi 
sistemin ana parçasını oluşturmuşlardır.” 

Üç kıtaya yayılarak yaklaşık 600 sene hüküm süren, dünyanın en önemli 
imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti, çok uluslu yapısı ve geniş bir 
alana yayılan devlet sınırlarını, ürettiği merkezi ve yerel politikalar sayesinde 
verimli şekilde idare edebilmiştir. Özellikle II. Mahmut devrinde gerçekleştirilen 
reform hareketleri, mahalli yönetimler açısından önem taşımaktadır. Bu bağlam-
da köy muhtarlığı teşkilatlanmalarının bu dönemde kurulduğu, merkezi yöneti-
min güçlendirilebilmesi amacıyla da geniş reformlara girişildiği ve yayımlanan 
vilayet nizamnameleriyle de taşra idaresinde türlü kodifikasyonlara gidildiği 
söylenebilir (Çadırcı, 1988). 

Osmanlı döneminde gerçekleşen bu reformlar neticesinde oluşturulan ye-
ni taşra örgütlenmesinin, yerel idare tarihi açısından önemli bir dönüm noktası 
olduğu söylenebilir. Bu yeni teşkilatlanmada, belli sınırlar çerçevesinde olsa 
dahi, halkın yönetime katılmasının önünün açıldığından bahsedilebilir. Bu tip 
gelişmelerin, dönem şartları göz önünde tutulduğu takdirde önemli adımlar ol-
duğu görülmektedir. Bu bağlamda Gençoğlu’nun tespitine göre;  “Tüm noksan-
lıklarına karşın, getirilen yeni vilayet düzenlemeleri, kurum ve geleneğiyle gü-
nümüz Türkiye’sine kadar uzanan etkilere sahip olmuştur.” Böylelikle, Osmanlı 
şehir kültürü ve mahalle düzeninin ve bu düzen üzerine gerçekleştirilen tüm 
çalışmaların, (tarihsel süreç içerisinde) Türk modernleşme tarihinde önemli bir 
rol oynadığı çıkarımı da yapılmaktadır (Gençoğlu, 2011). 

1.3. Modern Dönemde Kent, Mahalle ve Toplum 

İslami kentlerdeki yerleşimlerin ya da Osmanlı dönemi yerleşimlerinin 

aksine modern dönemde kentleşme ve mahalli idarelerin oluşum süreci incelen-

diğinde farklı dinamiklerin etkin olduğu görülmektedir. İbadethaneler ve sosyal 

buluşma mekânları odağında kurulan ve genişleyen geleneksel şehirlerin; yerini 

Sanayi-Endüstri Devrimi ile birlikte farklı motivasyonlar etrafında kurulan şe-

hirlere bıraktığı ve ortaya modern şehirleşme hareketi olarak adlandırılabilecek 

bir şehir yapısının çıktığı söylenebilir.  
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Sanayileşme sürecinin beraberinde iş gücü ihtiyacını da getirdiği görülür, 

bu iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi adına kırdan kente göç hareketi hızla 

yaşanmıştır. Kitlesel göç hareketleri ve belli merkezlerde hızla artan nüfusun, 

şehir yapılarını, mahallelerin sınırlarını ve mahallelerin niteliklerini değiştirdiği-

ni söylemek mümkündür. (Karaman, 2003) Avrupalı devletlerde 18. ve 19. 

Yüzyılda görülen bu kültürel değişimlere karşın, Osmanlı Devleti dönemine 

bakıldığında henüz tarıma dayalı üretimin hâkim olması dolayısıyla buna benzer 

bir değişimin olmadığı görülür.  

Sanayileşme süreciyle birlikte kırdan kente göç ve mahalle kültürleri kav-

ramının, cumhuriyetin ilanından çok daha sonraki bir dönemde, 1950’li yıllarda 

meydana gelen “gecekondulaşma”  hareketi ile gündeme geldiği söylenebilir. 

Göç ve yeni yerleşim yerleri oluşturma hareketlerinin “işçi mahalleleri”ni ortaya 

çıkardığı görülmektedir. İşçi mahallelerinin ise genellikle yoksul, dışlanmış, 

geleneksel ailelerin oluşturduğu ve getto olarak adlandırılan alanlarda kurulduğu 

söylenebilir. (Erkan,2010) Sanayi toplumlarının kentlerde kendi elleriyle mey-

dana getirdiği yeni getto, varoş ya da slum olarak adlandırılan bu sınıfın, şehir 

merkezine yakın olan ancak kültürel anlamda merkezden çok farklı yeni mahalle 

kültürlerini oluşturduğu görülmektedir.  

Mahalle kavramının geçirdiği değişim ve dönüşüm dalgalarını; artan nü-

fus, istihdam olanakları, teknolojik gelişmeler, göç hareketleri ve dönemsel 

şartlar gibi birçok dinamikle açıklamak mümkündür. Genel hatlarıyla incelendi-

ğinde mahallelerin;  yerel yönetim bazında halka en yakın olmak ve ihtiyaç 

karşılama noktasında başvurulacak ilk resmi merci olmak özelliklerinin bugün-

lere kadar taşındığı ve korunduğu görülmektedir. Mahallelerin fiziksel koşullar 

ve sınırlar noktasında ya da barındırabileceği nüfus noktasında çok çeşitli tar-

tışmalar olsa dahi; mahalli idare birimlerinin sınıflandırılması, bu sayede vatan-

daşlara sunulan mahalli hizmetlerin niteliğinin belirlenmesi ve halka verim-

li/adaletli bir hizmet ulaştırılması noktasında mahallelerin merkezi yönetimler 

için önemli idari yapılar olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir.  

Çalışmanın birinci bölümünde; mahalle kavramının sınırları, sosyolojik 

öğeleri ve gelişim süreci ele alınmıştır. Öte yandan çalışmanın ana temasına 

katkı sağlayabilmesi için ikinci bölümde; mahalle olgusunun yönetim mekaniz-

ması, ilgili mekanizmanın yasal dayanakları ve bu mekanizmanın gelişim süreç-

leri detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bölümde 2017 yılında kabul edilen Cumhur-

başkanlığı hükümet sisteminin detayları ve mahallelerin bu sistem içerisindeki 

yeri de tartışmaya açılacaktır. 
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2. Bir Yönetim Birimi Olarak Mahalle 

Geleneksel mahalle kültürümüz incelendiğinde; mahallelerin yönetim ve 
asayişi sağlamak noktasında, kendi iç işleyişini yine kendi kuralları etrafında 
şekillendirdiği görülmektedir. Özellikle Osmanlı geleneğinde hem mahallelerde 
yaşayan nüfusun kalabalık olmaması (dolayısıyla herkesin birbirini tanıması) 
sayesinde, hem de inancın bir getirisi olarak komşuluk kültürünün sağlam bir 
zeminde yaşatılması ile mahalleye dair sorunlar yine mahallelinin bir araya gel-
mesi ile çözüme kavuşturulmaktaydı. Özellikle mahallede asayiş ve güven orta-
mının sağlanması noktasında kadılar, imamlar, muhtarlar ve halk arasında bir 
nevi toplum sözleşmesi uygulanmaktaydı. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığın-
da; “kefalet, kasame” isimleriyle adlandırılan çeşitli uygulamalarla, halkın birbi-
rini tanıması ve güvenmesi ile bir nevi kefil olması üzerine dönen davalar vardır 
(Kara ve Bulut, 2011). Halkın güvenliği, yine mahalle halkının tamamının so-
rumluluğunda tutulmuştur. Böylece güçlü toplumsal ilişkiler ve sosyal bağlar 
kurulduğu görülmektedir. Dönem şartlarında “demokratik yönetim modeli” 
olarak adlandırılamasa bile, uygulamaların detayları incelendiğinde; halkın ma-
halli düzeyde yönetime katıldığı, ortak karar aldığı ve kararın sonuçlarını hep 
birlikte hayata geçirdiği bu ve benzeri çalışmalar; katılımcı yerel demokrasi 
öğelerinin olduğu sonucunu vermektedir. Dünya üzerindeki yerel yönetim yapı-
lanmaları incelendiğinde, halka yakınlık noktasında mahallelere benzetilebilecek 
yapılara rastlanabilir. Ancak, mahalle olarak adlandırdığımız kavramın, İslam 
coğrafyasının sunduğu kendine has kültürel ve dini motiflerden beslenerek Tür-
kiye’ye has bir mahalli idare biçimi olduğu da söylenebilir.  

2.1. Mahalle Muhtarlığı Birimi ve Gelişim Süreci 

Mahalle kavramının Türkiye coğrafyası üzerindeki varlığının, Osman-
lı’dan önce ve hatta Selçuklu Devleti dönemine dayandığı söylenmektedir. Gü-
nümüzdeki muhtar tanımını karşılayan ve mahallenin başındaki kişi anlamına 
gelen, ancak “İğdiş”8 adı verilen yöneticileri halk kendisi seçerdi; kadının onayı 
ile sorumlulukları başlayan iğdişin, merkezi yönetim ve kadıya karşı halkı temsil 
görevi vardır (Şahin, 2011). Osmanlı’da ise iğdişlerin yerini mahallelerdeki din 
adamları almaktadır. Mahalle merkezlerinin camii çevresinde kurulması imam-
lara da bağlı bulunduğu mahallenin yöneticisi konumunu kazandırmıştır. Öte 
yandan gayrimüslim mahallelerde ise bu misyonu, merkezdeki kilisenin kocaba-
şı veya papazı üstlenmiştir. Bu noktada din adamlarının, mahalleli ile sürekli 
iletişim halinde olmak, merkezi noktalarda ders vermek, sorunlarla ilgilenmek 

                                                       
8  İlber Ortaylı ise bu kavramın yanı sıra “Öndeş” tabirinin de kullanıldığını öne sürmekte-

dir. (Akt:Nahit Bek) 
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ve cemaate yol göstermek gibi sorumlulukları da vardır (Kavruk, 2004). Yönet-
sel anlamdaki gücünü kadıdan, ekonomik anlamdaki gücünü ise Avarız9 Vakıf-
larından alan imamlar; 19. Yüzyıldaki reform ve muhtarlık teşkilatının kurulu-
muna kadar mahallelerin yöneticisi görevini sürdürmüştür (Kazıcı, 2010).  

Günümüzdeki mevcut mahalle yönetiminin ilk adımı 1829 yılında kuru-
lan muhtarlık örgütü ile atılmıştır (Atak, 2000). Bu örgütün kurulması ile her ne 
kadar imamların yetkileri muhtarlara devredilmiş gibi görünse de, mahallenin 
yönetiminde muhtarlar ve imamlar iş birliği içerisinde hareket etmişlerdir. 
II.Mahmut’un muhtarlık teşkilatı kurmasının altındaki temel faktör, yeniçeri 
ocağının dağıtılması ile birlikte yerel anlamda ortaya çıkması muhtemel sorunla-
ra mani olmaktır. Mahalle muhtarları, toplumsal dokuya hizmet etme vazifesinin 
yanı sıra; merkezden gelen haberlerin/emirlerin duyurulması, devletin alacakla-
rının tahsil edilmesi, asayişin sağlanması adına hükümete bilgi aktarılması ve 
destek olunması gibi görevlerle de sorumlu tutularak, bir nevi merkezî yönetim 
ile halk arasında bir köprü görevi görmüştür (Eryılmaz, 2012). Muhtarlar sonsuz 
yetkiye sahip olmadıkları gibi, merkezi yönetim tarafından mütesellimler aracı-
lığıyla bir denetim mekanizmasına da tâbi tutulmaktaydılar, ayrıca halk talep 
ettiği takdirde, muhtarın görevine son verilmesini sağlayabilirdi. Bu organizas-
yon şeması, kendi içerisinde güçlü bir dayanışma motifi ortaya koymaktadır 
(Şahin, 2011). Ancak 1913 yılında İttihat ve Terakki’nin çıkarmış olduğu İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Kanunu ile, geçmişte çıkarılan vilayet nizamnamelerini 
yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece muhtarlık teşkilatlanması hakkında herhangi 
bir düzenleme bulunmadığı için, bu örgütlenme kanunen kaldırılmıştır. Ancak 
yasal dayanağı olmaksızın, hükümetlerin bilgisi ve onayı dahilinde, yine merke-
zin görevlerini yürütmek için 1933 yılına kadar muhtarların görevlerini sürdür-
düğü görülmektedir (Arıkboğa, 1999). 1933 yılında çıkarılan bir kanunla, muh-
tarlık kavramı resmen kaldırılmıştır. Ne var ki, muhtarlık kurumunun kaldırıl-
masıyla ortaya çıkan boşluk doldurulamayınca, 1944 yılında muhtarlık kurumu 
yeniden getirilmiştir. 

2.2. Yasal Dayanaklar 
Türk idare teşkilatında belirli bir yeri bulunmayan mahallenin, tüzel bir 

kişiliği de yoktur. Ancak birçok kanun metninde yönetimine ve sistemine dair 
bilgi ve düzenlemelerin yer alması dolayısıyla, mahallelerin yasal dayanakları-
nın olduğu söylenebilir: 

- 1580 sayılı Belediye Kanunu (1930) 

- 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri 
Teşkiline Dair Kanun (1944) 

                                                       
9  Osmanlı’da uzun yıllar boyunca mahallenin dayanışma sandığı olarak hizmet veren bir 

uygulamadır. 19.  Yüzyılda kaldırılmıştır.  
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- Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü 
(1945) 

- 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu (1977) 

- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetle-
ri Seçimi Kanunu (1984) 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) 

- 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2013) 

gibi kanunlarda, mahalleler, mahalli yönetim birimleri, muhtarlık örgüt-
lenmesinin temeli, işleyişi ve sorumlulukları hakkında geniş bilgiler yer almak-
tadır.  

Mahalle muhtarlığı kurumunun kronolojik anlamda yaşadığı değişimler 
ilgili tabloda şu şekilde derlenmiştir;  

Dönemler Açıklama Organları 

1829-1864 

Muhtarlığın/kurulması/kurumsallaşması Süre-
ci. 

Muhtarlık 1829’da İstanbul’da 1833’te taşrada 
kuruldu. 

Bu dönemde çeşitli ferman ve düzenlemelerle 
muhtarlık oluşturulmaya çalışıldı. 

Muhtar-ı evvel 

Muhtar-ı sani 

Yardımcı görevde 
imam 

1864-1913 

Mahalle muhtarlığı köye kıyasla bir yönetim 
birimi. 

1864 ve 1871 Nizamnameleri ile köy muhtar-
lığı yetki, görev ve organları bakımından bir 
yerel yönetim birimi haline geldi. 

Mahalleler köylere kıyas edildi. 

Muhtar 

İhtiyar meclisi 

1913-1933 

Mahalle muhtarlığı hukuken kaldırıldı.  

1913 tarihli yasayla yasallığını kaybeden 
mahalle muhtarlığı, hükümetlerin izniyle fiili 
olarak varlığını devam ettirdi. 

---------- 

1933-1944 

Mahalle muhtarlığı kesin olarak kaldırıldı. 

Muhtarlıklara ait görevler belediyeye, jandar-
maya, polise, mahalle halkına, bekçilere vs. 
bırakıldı. 

---------- 

1944 ve sonrası  
Mahalle Muhtarlığı yeniden kuruldu. 

Muhtar: merkezi yönetime yönelik kimi gö-
revleri yapmakla yükümlü personel 

Mahalle muhtarı 

İhtiyar heyeti 

Tablo 1. Arıkboğa, E. “Yerel Yönetim Açısından Mahalle Muhtarlığına 

Bir Bakış”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s.103-125, Tem-

muz, 1999. 
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Yaşanılan tüm bu değişikliklerin yanı sıra, muhtarlık teşkilatlanmasının 

ve mahalle yönetiminin bir idari hizmet sağlayıcısı olduğu gerçeğinin altı çizil-

melidir. Merkez ile yerel halk arasında bir tampon görevi gören mahalle yöneti-

mi, Arıkboğa’nın tanımında olduğu gibi “merkezi devletin oluşumunun anlamlı 

bir parçası” olarak ele alınmalıdır. (1999) 

2.3. 6360 Sayılı Kanun ve Mahalleler  

Günümüzde, artan nüfus, gelişen teknoloji ve dünyadaki gelişmelerin ge-
rek merkezi siyaseti gerekse de yerel siyaseti oldukça etkilediği söylenebilir. 
Özellikle artan nüfusun, şehirlere nasıl yayılacağı, yerel hizmetlerin oluşturul-
ması ve iletilmesi sorunsallarını da beraberinde getirdiğinden çalışma içerisinde 
de bahsedilmiştir. Bu noktada, metropoliten alan ölçeği büyüdükçe uygulanan 
çalışmaların ve idare anlayışının da tüm alana hizmet edecek kalibrede olması 
gerekmektedir. Bu bağlamda, ortaya konulan Büyükşehir Belediye yönetim 
modelinin, benzer yerel yönetim sorunlarına ivedilikle çözüm üretebilme moti-
vasyonu ile ortaya konulduğu söylenebilir. Şehirlerin genişlemesinin beraberin-
de getirdiği yönetsel tartışmaları ortadan kaldırmak adına üretilen 6360 sayılı 
Yasada; bir yandan yeni bir mahalli idare modelinden bahsedilirken, bir yandan 
da yerel yönetim mekanizmalarının karşılaştığı sorunlara da çözüm üretmeyi 
gaye edinmiştir. 1982 – 2000 yılları arasında yayımlanan çeşitli kanunlarla, 
yaklaşık 16 tane ilin Büyükşehir’e dönüştüğü görülmektedir.10 2012’de yayım-
lanan 6360 sayılı yasa ile birlikte ise, 14 tane il daha Büyükşehir’e dönüştürül-
müş11 ve toplamda 30 adet Büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Büyükşehirlerde; 
il özel idareleri, belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişiliğinin sora erdirilmesi-
nin yanı sıra, büyükşehir sınırlarındaki belde belediyeleri ile köyler ise yine 
tüzel kişilikleri kaldırılarak mahallelere dönüştürülmüştür. Büyükşehir olmayan 
51 ilde ise farklı bir düzenlemeye gidilmiş, bu illerdeki nüfusu 2.000'in altında 
kalan belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erdirilerek, mahalle veya köye 
dönüştürülmüşlerdir (Çelikyay, 2014). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde mahallelerin kurgusu ve önemi 
konusunu irdelerken, 6360 sayılı kanunu derinlemesine ele almak ve bu çalışma 
kapsamında YERELSEN’in düzenlemiş olduğu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyonu Araş-
tırma Projesi” kapsamında gerçekleştiren çalıştaydan faydalanmak verimli ola-

                                                       
10 İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, 

Eskişehir, Erzurum, Mersin, Kocaeli (İzmit), Samsun, Sakarya(Adapazarı). 
11  Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Denizli, Tekirdağ, 

Muğla, Mardin, Ordu, Trabzon, Malatya.  
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caktır. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından %50’nin üzerindeki bir alanını ilgi-
lendiren bu kanun, içerdiği maddeler itibariyle yerel yönetimlerin idare meka-
nizmalarında önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada 6360 
sayılı Kanunun değerlendirilme amacı, özellikle köylerin tüzel kişiliğini kaldır-
ması ve mahallelerin yaygınlaştırılması kararı dolayısıyladır.  

6360 Sayılı Kanun sonrası, gerçekleşen değişimle birlikte büyükşehir be-

lediyesi olan tüm illerde köylerin mahalle yönetimine dönüştürüldüğü bilinmek-

tedir. Yasa kapsamında, kırsal alanların mahalleye dönüştürülmesi noktasında 

getirilen değişiklikler şu şekilde sıralanabilir; “Orman köyleri ve orman köylü-

süne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar devam edecektir. Mahalleye dönüşen 

köy ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden mahalle sa-

kinleri yararlanmaya devam edecektir. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, vergi, 

harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır. İçme ve kullanma suları 

için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekil-

de belirlenecektir. Köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı hiz-

metleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl 

süreile ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için 

tedbir alınmıştır. İlçe belediyelerinin mahalleye dönüşen köylerde yapılacak 

ticari amaç taşımayan yapılar için yörenin mimari özelliklerine uygun tip mima-

ri proje yapma veya yaptırma, konusunda ilçe belediyelerin talep etmesi halinde 

büyükşehir belediyesi destek sağlayabilecektir.”12şeklinde getirilen bu maddeler, 

yerel hizmetlerin verimli bir şekilde üretilmesi, iletilmesi ve özellikle kırsal 

alandaki kalkınmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi açısından önemlidir.  

Kırsal alandaki yerleşimler olan köylerin mahallelere dönüştürülmesiyle 

birlikte, mahalle kavramının ve yönetimdeki rolünün yeni bir kapsam kazandı-

ğını belirten Oktay ve diğerleri; asıl tartışmaya konu olan mevzunun, köylerdeki 

dinamizmin mahallelere nasıl absorbe edilebileceği hususuna dikkat çeker. Ma-

hallelerin bölgesel ve metropoliten alanlar bağlamında, kırsal alana kıyasla çok 

farklı dinamizm gösterdiği bir gerçektir. Ancak sağlanan altyapı desteği, hukuki 

düzenlemeler, vergi düzenlemeleri ve toplumsal beklentiler ile birlikte; eski 

adıyla köy yeni adıyla mahallelerin işlevlerini nasıl sürdüreceği de tartışma ko-

nusudur (Oktay, 2014). Zira yönetim tecrübesi anlamında kentsel alan açısından 

avantajlı olan Büyükşehirlerin kırsal alan yönetimi noktasında sunulan hizmetle-

rin de niteliğinin değişmesi dolayısıyla çeşitli zorluklar yaşadığı görülmektedir 

(Özçelik, 2014). 

                                                       
12  6360 Sayılı Kanun https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6360.html (akt.Hicran Çelikyay) 
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Köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalle yapılması hem idari sta-

tü açısından bir kayıp ve gerileme olduğu gibi köyün sosyal ve ekonomik yapı-

sıyla da bağdaşmamaktadır. Aslen mahalle birimi kente ait ve tüzel kişiliği ol-

mayan bir birim iken; köy kırsal karakterli ve tüzel kişiliği olan kendi başına bir 

yerel yönetim kuruluşudur. Köy Kanunu, pratikte yani uygulamada ideal ve 

yeterli bir durumda olmasa da, köyü kendi kendine yeterli bir kuruluş olarak 

örgütlemiştir. Köylerin kendine ait geliri, malı, personeli olabilirken mahalle 

biriminin böyle bir imkanı yoktur. Mahalle yönetim birimlerinin kendilerine ait 

bütçeleri, personeli, araç-gereçleri bulunmadığı gibi belediye meclislerinde bir 

temsilcilerinin olmaması ve kendi aralarında örgütlenememesi sebebiyle bir 

bakıma yönetim noktasında etkisiz kalmaktadırlar. Öte yandan kırsal alandaki 

mesafenin fazlalığı, hizmetlerin maliyetini arttırmış, ölçek problemini ortaya 

çıkarmış ve hizmetlerin iletilmesi noktasında koordinasyon güçlüklerini de be-

raberinde getirmiştir.  

TÜİK'in büyükşehirler içerisinde yer alan kırsal mahallelere dair hazırla-

dığı veriler incelendiğinde; köylerin mahalle statüsü kazanmasıyla birlikte, kent-

sel alan olarak tanımlanmaları dolayısıyla birçok tarım teşvikinden yararlana-

madığı belirtilir. Bu durum tarım odaklı kırsal kalkınmanın başarısızlığına neden 

olmaktadır (Çöpoğlu, 2017). Ancak bu gelişmelerin, köylerin mahalleye dönüş-

mesi ile vatandaşların ekonomik kalkınma açısından da zarar ettirdiği tespit 

edilmiştir. Şöyle ki, Hıfzıssıhha Kanununda yer alan “mahallelerde tarım ve 

hayvancılık faaliyetleri yapılamaz ibaresi” ile köylerin mahalleye dönüştürül-

mesiyle geleneksel köy üretim yapısı zarar görmüştür. Köylerin mahalle statüsü 

alması hizmet beklentisini arttırmakta ve niteliğini değiştirmektedir. Zira vergi-

lendirme noktasında da değişen sisteme, köylü halkın hızla adapte olabilmesi 

mümkün görünmemektedir. Ancak artan taleplerle orantılı kaynak tanımlaması 

bulunmamaktadır. Kaynak yetersizliğinden doğan sorunların çözülmesi 

önceliklendirilmelidir. Öte yandan yapılaşma ve imar odaklı bakıldığında mev-

zuatta yer alan değişimlerin; imar rantı, kırsal alandaki arazilerin illegal yollarla 

parsellenmesi ve imara açılması gibi çeşitli sorunları meydana getirebileceği ve 

bu sorunlar için alternatif çözümler ortaya koyamadığı düşünülmektedir (Topcu, 

2017). Ancak yeterli kaynak ve destek oluşturulduğunda Kocaeli örneğinde 

görülebileceği üzere etkili sonuçlar alınabilir (Bingöl, Yazıcı, Büyükakın, 2013). 

Bu bağlamda 6360 sayılı Kanun her ne kadar mahalle statüsünü (Büyük-

şehir Belediye Kanununa göre) yaygınlaştırma güdüsüyle hazırlanmış olsa da, 

kırsal alandaki köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi 
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sorunu yeniden tartışılmalıdır. Netice itibariyle 6360 sayılı Kanun kapsamında, 

Büyükşehir belediyesi olan illerde bugünkü durumun köy sosyolojisine pek 

uygun uygulamalar içermediği görülmektedir. Büyükşehir belediye sistemi için-

de olan illerde tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köylerdeki 

vatandaşların, köy sosyolojisine olan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. Merkezi 

yönetim tarafından bu ihtiyacı karşılamaya dönük düzenlemeler yapılmalıdır. 

Çok geniş çapta bir alanı ve nüfusu ilgilendiren bu tip kanunlar hayata geçirilir-

ken, karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerilerinin yine hedef kitlenin yapısı göz 

önünde tutularak üretilmesi gereklidir. 6360 sayılı Kanun, gelişen yaşam koşul-

ları ve şehir olanakları düşünüldüğünde kamusal fayda arttırıcı bir niteliğe sahip-

tir. Ancak muğlak yönleri dolayısıyla bahsi geçen çalışmada belirtildiği üzere 

çeşitli tartışmalar doğurmuştur. 

Kısaca 6360 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan kırsal alanlara dair 

alınmış kararların tekrar gündeme gelmesi düşünülebilir. Bir başka öneri olarak 

ise mahalle kavramı alt boyutlarıyla ele alınarak; kırsal mahalle, kentsel mahalle 

ayrımı getirilebilir. Böylece mekânın ruhu ve kentin dokusu bağlamında; hem 

bireylerin taleplerine yanıt verebilen hem de farklılıkların korunabilmesini sağ-

layan bir yaşam alanı düşünülebilir. Kırsal mahalle yaklaşımı ile köye yine eski-

den de olduğu gibi benzer yetkiler tahsis edilebilir ve köyün sosyal ve ekonomik 

yapısına uygun bir takım istisnalar getirilebilir. Bu sorunu revize edecek etkili 

düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

2.4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Mahalleler 

Nisan 2017’de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile altyapısı hazırla-

nan ve Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle de edimsel olarak başlayan 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin yeni yönetim/örgütlenme 

biçimi olarak belirlenmiştir. Bu sistemin hayata geçiriliş sürecinin, özünde Tür-

kiye’nin tarihsel koşullarının bir sonucu olduğu belirtilmelidir. Zira Türk siyasal 

yaşamında her ne kadar zaman zaman başkanlık sistemi tartışmaları yapılmış 

olsa da, toplumun kültürel dinamikleri ve siyasi geleneklerine yakın bir modelin 

oluşturulması ancak sağlanabilmiştir. Bu bağlamda, Başkanlık Sistemi uygula-

malarının Türkiye’deki siyasi geleneklere bir nevi uyarlanması olarak adlandırı-

labilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, halk tarafından seçilen 

bir devlet başkanına dayalı olan ve üniter devlet yapısı esasına ilişkin bir hükü-

met sistemi olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yürürlüğe giren özellikle 703 numa-
ralı Kanun Hükmünde Kararname ile; Başbakanlık kurumunun yanı sıra birçok 
bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu kapatılmış, teşkilat kanunlarının isimleri 
değiştirilmiştir. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sistem yeniden 
düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kurulmuş, Cumhurbaş-
kanı Yardımcılarının görev ve yetkileri belirlenmiş, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı 
ile görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve 
kuruluşlar belirlenmiş ancak bunların teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler daha 
sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile gerçekleştirilmiştir. Siste-
min iki unsuru olarak Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Cumhurbaşkanlığı 
Ofisleri kurularak teşkilat yapıları ile görev ve işlevleri belirlenmiştir (Turan, 
2018). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yerel yönetimlere dair henüz 
köklü değişiklikler yapılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçil-
dikten sonra da 5393 sayılı Belediye Kanununda bir takım değişiklikler yapıl-
mıştır, bu kanundaki değişiklikler şöyle ifade edilebilir;   

- 4. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Danıştay’ın görüşü alına-
rak müşterek kararname" ibaresinin "Cumhurbaşkanı kararı"  

- Altıncı fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müş-
terek kararnameyle" ibaresinin "Cumhurbaşkanı kararı ile" şeklinde 
değiştirilmiş olmasıdır. 

Bu yasal değişimin yanı sıra, daha önce İçişleri Bakanlığı yapılanmasında 
bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bu bakanlıktan alınarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı uhdesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü adıyla ku-
rulmuştur. Böylece, yerel yönetimlere ilişkin teknik/yöntemsel konularda yetkili 
merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olurken, vesayet yetkisinin kullanımında 
İçişleri Bakanlığının yetki ve sorumlulukları devam etmektedir. Ayrıca, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayırt edici yönlerinden biri olan 9 politika 
kurulundan birisinin, “yerel yönetimler” alanıyla ilgili olması konuya verilen 
önemin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yerel Yönetim Politikaları 
Kurulu’nun görev ve yetkileri, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı, 1 numa-
ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31. Maddesinde şöyle belirtilmiştir: 

- Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri ge-
liştirmek,  

- Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun ola-
rak yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak,  

- Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek,  
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- Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika 
önerileri geliştirmek,  

- Türkiye'nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerile-
ri geliştirmek,  

- Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bu-
lunmak,  

- Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının 
planlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,  

- Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için politika ve strateji öneri-
leri geliştirmek.13 

Kurula verilen görev ve yetkiler irdelendiğinde; ilgili kurulun Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi ba-
kanlıklarla yakın bir işbirliği halinde olması gerektiği tespiti yapılabilir. Güler, 
kurullar ve bakanlıklar arasındaki ilişkiden yola çıkarak; yeni sistem ile “Ameri-
kan Public Policy – Kamu Politikası Anlayışının” benimsendiği yönünde bir 
çıkarımda bulunmuştur (Güler, 2018). 

Dünyada giderek güçlenen merkeziyetçi yapının, yerel yönetimler nokta-
sında da yerelde merkezileşme gibi bir karşılık bulduğu anlaşılmaktadır. Bunun-
la birlikte, Türkiye'de hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
de merkezi yönetimi güçlendirdiği görülmektedir. Ancak, yürürlüğe geçirilen 
kararnamelerden anlaşılacağı üzere, merkezi yönetimin yerel yönetimlerin işle-
yiş mekanizması noktasında verimli ve sistematik bir kurgu hazırladığı söylene-
bilir. Kamu politikalarının üretilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında birlik ve 
uyum hedefinin altı çizilen çalışmaların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.  

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Çalışmanın bütününde mahalle olgusunun yoğun kavramsal birikimi ve 

tarihsel süreçteki gelişimi detaylı şekilde açıklanmıştır. İslam kentlerinden, Os-
manlı şehirciliği ve mahalle kültürüne; Cumhuriyet dönemi mahalle yapısından 
modern mahalle kurgusuna kadar kronolojik bir düzlemde mahalle olgusu ve 
muhtarlık örgütüne dair geniş bir düzlem sunulmuştur. Öte yandan Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, merkezi yönetim ve 
yerel yönetim hususunda ne gibi girişimlerde bulunulduğu ve hali hazırda ne 
gibi çalışmaların yapıldığı mevzuat üzerinden örneklendirilerek açıklanmıştır.  

Mahalle yapısının gelişen şartlar ve teknolojik gelişmelerle, artan nüfus 
yoğunluğu ve şehirleşme faktörünün etkisiyle sosyolojik ve antropolojik deği-
şimlere uğradığı inkâr edilemez bir gerçekliktir. Osmanlı döneminde yönetilen 

                                                       
13 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf 
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bir mahallenin şartları ile günümüz Türkiye’sinde yönetilen bir mahallenin şart-
ları aynı görülemez. Hatta, metropoliten kentlerin oluşması ile birlikte mahalle 
kavramının önemi de farklı bir boyut kazanmıştır; şöyle ki İstanbul gibi bir kü-
resel şehirde yer alan bir mahallenin yönetimi ve organizasyonunun, Anado-
lu’daki bir ilçenin yönetiminden çok daha zor yanları olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de mahalle olgusu ve yönetimi noktasında çeşitli gelişmeler ve 
değişmeler olduğuna çalışma bünyesinde sıklıkla değinilmiştir. Yaşanan son 
gelişmelerle birlikte, özellikle 6360 sayılı Kanun sonrasında, kırsal alandaki 
yerleşim birimlerinin köklü değişimler geçirerek mahalleye dönüştürüldüğü; 
ülkedeki mahalle sayısında büyük bir artış olduğu ve güncel düzenlemelerin de 
bir ihtiyaç olarak doğduğu gözlenmektedir. Kırsal alana daha kaliteli hizmet 
sunulması ve daha estetik bir şehir kimliği oluşturulması noktasında 6360 sayılı 
Kanunun etkili olduğu görülmektedir, ancak pratikte yeterli gelmeyen kimi dü-
zenlemeler bu dönüşüm sürecine olumsuz etki etmiştir. Türkiye’de kırsal alan 
yerleşimleri olan köyler, tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimi olarak 
adlandırılırken; mahalleler, yönetim altı kurumlar gibi görülür ve yerel yönetim 
birimi şeklinde değerlendirilmez. Köylerin mahalleye dönüştürülmesi, berabe-
rinde üç temel tartışmayı da getirmektedir. Bu tartışmaları; “tüzel kişilik kaybı, 
tüzel kişilik kaybına bağlı olarak yerel varlıkların kaybı ve kanunla getirilen 
yeni yükümlülükler” olarak sıralayabiliriz. Dolayısıyla, köylerin mahalleye dö-
nüştürülmesi sürecinin toplumsal, yönetsel ve ekolojik açıdan olumlu sonuçlar 
doğurması tartışmalı bir kavramdır. Tüzel kişiliğin sağladığı bir avantaj olarak, 
kırsal alanlarda bireylere tanınan hakların korumasında köy yönetimi etkindir. 
Ancak, mahallenin tüzel kişiliği olmadığından, olası bir sorunla karşılaşıldığında 
bağlı olduğu ilçe belediyesi ya da büyükşehir belediyesinden sorunu çözmesi 
beklenecektir. Sorunların iletilmesi, değerlendirilmesi ve çözülmesi süreçleri 
çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşebilecek ve birçok bürokratik kademenin 
aşılması gerekebilecektir. Bu bağlamda mahalle olgusunun ülkedeki yetki ve 
görev paylaşımının daha sağlıklı ve hukuki bir zemine oturtulması gereklidir 
(Çukurçayır, 2014). 

Güven, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma kavramlarını içerisinde ba-
rındıran geleneksel mahalle tipine olabildiğince geri dönülmeli, böylece mahalle 
kültürü yeniden canlandırılmalıdır. Öte yandan, ihtiyaçların giderilmesinde ve 
sorunların çözümünde etkin bir mahalle yönetimi aktif rol almalıdır. Bu bağ-
lamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin; mahallelerin ve muhtarlık bi-
rimlerinin verimli, etkin ve kendi geleneksel özünden nasıl beslenebileceği nok-
tasında alternatif öneriler sunması beklenmektedir. Yeni sistemde, mahallelerin 
büyük ölçüde kendi kendine yeter birimler haline getirilmesinin önü açılabilir, 
mahallelinin temel ihtiyaçlarını yine mahalle içerisinde karşılayabileceği bir 
mekanizma ve ilgili gereksinimlerin kolayca karşılanabileceği bir takım düzen-
lemeler, merkezi yönetimin, görev, yetki ve kaynak aktarılması ile sağlanabilir. 
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde daha lokal bir yönetim modeli 
olan mahalle yönetimlerinin oldukça etkin bir forma dönüştürülmesi gereklidir. 
Gereksinimler ve sorunlar yine halka en yakın merkez olan mahallelerde, birebir 
vatandaşın katılımıyla tespit edilebilmelidir. Gereksinimlerin hızla giderilmesin-
de ve sorunların pratik yöntemlerle çözümünde mahalle yönetimleri etkin rol 
oynamalıdır. Mahalle yönetimindeki muhtar, tıpkı geleneksel yönetim tecrübele-
rinde olduğu gibi, mahallenin önde gelen isimleriyle işbirliği içerisinde olmalı-
dır. Bu noktada muhtar, ihtiyar heyeti, okul müdürü, imam ve bekçi profilinin 
bir arada olduğu bir mekanizma etkinleştirilmelidir. Mahalleye ilişkin sorunların 
çözümünde ve mahalle düzeyinde yapılacak organizasyonların düzenlenmesinde 
bu üyelerden oluşan kurullar istişare ile karar alıp uygulayabilirler.  

Öte yandan mahalleler bir ölçüde kendi kendine yeter birimler haline ge-
tirilmelidir. Mahallede oturanların temel ihtiyaçlarını mahalle içerisinde karşıla-
yabileceği bir yapı oluşturulması önemlidir. Böylelikle yaşlıların, hastaların, 
engellilerin ve diğer vatandaşların sürekli şehir merkezine ya da daha donanımlı 
birimlere gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır. Bu durum mahalle sakinleri 
arasında yabancılaşmayı ortadan kaldırmaya ve mahalle kültürünün gelişmesine 
de önemli katkı sağlayacaktır.  Mahallelerde ölçeğine göre eğitim kurumlarının 
olması yararlı olacaktır. Mahalledeki çocuk ve gençlerin bu eğitim kurumlarına 
gidebilme ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ayrıca yine ölçeğine göre mahallelerde 
sağlık, alışveriş, kısmen finans, spor ve bir kısım belediye hizmetlerinin karşıla-
nabileceği ortamlar oluşturulabilir. 

Son olarak, Mahalle muhtarlığı kurumunun yaşadığı temsil ve meşruiyet 
sorunu ülke gündemini zaman zaman doldurmakta ve beraberinde kimi tartışma-
ları da getirmektedir. Bu tartışmalar süre gelirken, davet üzerine kimi muhtarla-
rın Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlanmaları hadisesi, mahalle kurumlarına 
ve başındaki yöneticilere önem atfedilmesini sağlamıştır. (Kızılboğa Özaslan ve 
Eryiğit, 2017) Yeni sistemde mahalle kurgusuna yönelik henüz bir değişim ol-
mamakla birlikte bu çalışmada bazılarına yer verilebilen beklentilerin oluştuğu-
nu söylemek mümkündür. Tüm bu girişimlerin yanı sıra, hali hazırda makul ve 
güçlü bir zemin üzerine kurulan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde” 
yerel yönetimlerin önemi üzerine hassasiyetle durulmalıdır. Geleneksel Türk 
devlet yapısında “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle verimli bir idare me-
kanizmasının kurulduğu bilinmektedir. Çalışmamız özelinde varılan sonuç; 
mahalle bazında en verimli yönetim önerilerinin, yine Türkiye’nin geçmişindeki 
ve geleneksel yönetim politikalarındaki tecrübelerinde bulabilmekle mümkün 
olacağı yönündedir. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZİ 
YÖNETİMİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ 

 
Doç. Dr. Mustafa LAMBA  

 

GİRİŞ 
Hükümet sistemleri özünde, yasama ve yürütme organlarının nasıl teşek-

kül edeceğine ve bu organlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurgulanacağına dair 
tercihleri yansıtmaktadır. Bu bakımdan hükümet sistemleri ayrımı yapılırken bu 
kuvvetler arasındaki ilişkinin sınırlarının kalın bir şekilde çizildiği sisteme baş-
kanlık, sınırların daha belirsiz olduğu sisteme ise parlamenter sistem adı veril-
mektedir. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’ndan olu-
şan iki başlı (düalist) bir yürütme organı bulunmaktadır. Yürütme yetkisinin her 
iki organ tarafından kullanıldığı bu sistemde, yürütmenin aktif ve sorumlu kana-
dını Bakanlar Kurulu, sorumsuz kanadını Cumhurbaşkanı temsil etmekteydi 
(Eryılmaz, 2014, s. 137). Başkanlık sistemlerinde ise yürütme organı, adı ülke-
den ülkeye farklılık gösterse de tek bir kişiden yani başkandan oluşmaktadır. 

Ülkemizde ilk hükümet sistemi tecrübesi parlamenter sistemden yana ol-
muş ve günümüze kadar uygulana gelmiştir. Demokrasiye geçiş tecrübemiz 
bakımından önemli katkılar sağlasa da parlamenter sistemin işleyişi sık sık so-
runlarla karşılaşmıştır. Bu sorunların başında, yönetimde istikrarın sağlanama-
ması, kısa süreli hükümetler, ekonomik krizler, bürokratik kurumlarla demokra-
tik kurumlar arasındaki vesayet mücadelesi ve çift başlı yürütme organından 
kaynaklanan sorunlar yer almaktadır. Tüm bu sorunların temelinde yönetme 
hakkının kimde olduğu sorusu yatmaktadır. Demokratik sistemlerde ülkeyi yö-
netme hakkı ve yetkisi o ülkenin vatandaşlarına dolayısıyla onun temsilcilerine 
ait olmalıdır. Aynı şekilde ülkeyi yönetme yetkisini kullananların denetimi de 
yine halkın temsilcilerine verilmelidir. Parlamenter sistemde yasama ve yürütme 
iç içe geçtiği için denetim mekanizmasının yeterince etkin çalıştığını söylemek 
pek mümkün değildir. Uzun süren araştırmalar ve ülke incelemeleri sonucu 
hükümet sistemi değişikliğini öngören bir anayasa değişiklik paketi hazırlanarak 
önce TBMM’nin onayının ardından da 2017 yılı Nisan ayında yönetme yetkisi-

                                                       
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yöne-

timi Bölümü, mlamba@mehmetakif.edu.tr 
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nin asıl sahibi olan halkın onayına sunularak yasalaşması sağlandı. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu sistem başkanlık sisteminin 
Türkiye’ye uyarlanmış halidir. 2019 yılı Kasım ayından itibaren uygulanması 
planlanan başkanlık sistemi, seçimlerin erkene alınması sonucu 24 Haziran 2018 
tarihindeki seçimlerin ardından uygulanmaya başlanmıştır. Yeni sisteme geçişle 
birlikte Türk Kamu Yönetimi sisteminde büyük çaplı değişimler meydana geldi. 

Türkiye’de kamu yönetiminin örgütlenmesi 1982 Anayasası’nın 123. 
maddesine göre merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre oluştu-
rulmaktadır. Merkezi yönetim teşkilatı ülke genelini ilgilendiren hizmetleri yü-
rütmekle görevli kuruluşlardan oluştuğu için genel yönetim adıyla da anılmakta-
dır. Merkezi yönetim, başkentte bulunan merkez teşkilatları ile taşra teşkilatla-
rından oluşmaktadır (Eryılmaz, 2014, s. 137). 123. maddenin devamında kamu 
tüzel kişiliğinin, ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurula-
cağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda kamu yönetiminin yeni hükümet sistemi-
ne uyumunun sağlanabilmesi amacıyla 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile özellikle merkezi yönetimin mer-
kez (başkent) teşkilatlanmasında önemli değişikliklere gidilmiştir.  

Bu çalışmanın konusunu ise Cumhurbaşkanı’nın devletin başı sıfatıyla 
yürütmenin daha pasif ve sembolik makamını temsil ettiği parlamenter sistem-
den, yürütmenin tek merkezi konumuna geldiği başkanlık sistemine geçiş sonra-
sı merkezi yönetimin merkez örgütünde yaşanan yapısal dönüşümler oluştur-
maktadır.  

1. MERKEZİ YÖNETİMİN MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ 
Merkezi yönetim teşkilatlanması, merkez (başkent) örgütü ile merkezi 

yönetimin hiyerarşik yapısı içerisinde bulunan taşra örgütlerinden oluşmaktadır. 
Merkezi yönetimin merkez örgütünü Cumhurbaşkanı, taşra örgütünü ise il, ilçe 
ve bölge yönetimleri oluşturmaktadır. Ayrıca merkezi yönetim örgütünde Cum-
hurbaşkanı’na görevlerinde yardımcı olma, danışmanlık yapma ve denetim ama-
cıyla kurulmuş birimler de bulunmaktadır (Eryılmaz, 2014, s. 137).  

1.1. Cumhurbaşkanı (President) 
1982 Anayasası’nın 8. maddesinde (2017 yılında yapılan değişiklik son-

rası), yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve ka-
nunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir denilmektedir. Anayasa’daki 
bu hükümden, yürütme yetkisi ve görevinin tek bir organa yani Cumhurbaşkanı-
na verildiği görülmektedir. Dolayısıyla daha önce bakanlar kuruluna ait olan 
görev ve yetkiler yeni sistemde Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacaktır. 

Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri gibi huşular Anayasa’nın 
“Yürütme” başlıklı ikinci bölümünde düzenlenmiştir.  
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1.1.1. Cumhurbaşkanı Adaylığı ve Seçimi 

Cumhurbaşkanı adaylarının taşıması gereken nitelikler, seçim usulü ve 
görev süresi Anayasa’nın 101. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Cumhur-
başkanı adayının, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili 
seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşlarından olması gerekmektedir. Cum-
hurbaşkanı, başkanlık sisteminin uygulandığı diğer ülkelerde olduğu gibi doğru-
dan halk tarafından seçilmektedir. Görev süresi ise beş yıldır. Anayasa’da bir 
kişinin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği ifade edilmektedir.  

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için, siyasi parti gruplarının, en son yapı-
lan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 
beşini almış olan siyasi partilerin ya da en az yüzbin seçmenin aday göstermesi 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM üyeliği seçimleri aynı anda yapıl-
maktadır. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona ermektedir. Seçimler genel oyla yapılmakta olup, geçerli oyların 
salt çoğunluğunu alan aday ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmektedir. Eğer ilk 
turda hiçbir aday belirtilen çoğunluğu sağlayamazsa bu oylamayı izleyen ikinci 
pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oyu almış 
iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. 
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle 
seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamada-
ki sıraya göre bir sonraki adayın ikame edilmesiyle yapılır. İkinci oylamada tek 
adayın kalması durumunda, bu oylama referanduma dönüşür. Aday, geçerli 
oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, 
adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde TBMM üyeliği seçimleri 
değil, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimler tamamlanamazsa, yeni-
si göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. 
Seçilen Cumhurbaşkanı TBMM önünde andiçerek görevine başlar. 

1.1.2.Görev ve Yetkileri 

Başkanlık sisteminde yürütme organı tek kişiden oluştuğu için yürütmeye 
ilişkin yetkiler Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmaktadır. Cumhurbaşka-
nı’nın görev ve yetkilerinin düzenlendiği Anayasa’nın 104. maddesinde bu du-
rum açıkça görülmektedir. 104. maddeye göre Cumhurbaşkanı’nın görev ve 
yetkileri şu şekilde sıralanmıştır: 

 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına 
aittir. 

 Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve 
Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Dev-
let organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. 
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 Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. 

 Kanunları yayımlar. 

 Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderir. 

 Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün tümünün ve-
ya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı 
oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

 Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son ve-
rir. 

 Üst kademe kamu yöneticilerini14 atar, görevlerine son verir ve bunla-
rın atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle düzenler. 

 Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderir, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini 
kabul eder. 

 Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. 

 Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde 
halkoyuna sunar. 

 Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Baş-
komutanlığını temsil eder. 

 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verir. 

 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını ha-
fifletir veya kaldırır. 

 Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi çıkarabilir.  

 Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 
temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan 
siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenle-
nemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça 
düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulun-
ması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Mec-

                                                       
14 Üst kademe yöneticiler arasında Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, 

Bakan Yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Valiler, Rektörler, 
Genel Müdürler vd. bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 10.07.2018 tarih ve 30474 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”. 
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lisi’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi hükümsüz hale gelir. 

 Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 

 Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlen-
memişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. 

 Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve 
atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 
Örneğin, Anayasa Mahkemesi (15 üyeden 12’sini seçer) ile Hakimler 
Savcılar Kurulu’na (HSK’ya13 üyeden 4’ünü seçer) üye seçer, Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini atar (Yargıtay’ın kendi üyeleri 
arasından seçeceği 5 aday arasından atar). 

Cumhurbaşkanı tarafından bir veya daha fazla sayıda Cumhurbaşkanı 
yardımcısı atanabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde yenisi seçilene kadar, hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebep-
lerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde ise görevine dönene kadar 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşka-
nına ait yetkileri kullanır (Anayasa md.106). 

1.1.3. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Cumhurbaşkanı’nın, çok sayıda görevi, yetkisi ve yönetmek zorunda ol-
duğu muazzam bir bürokrasi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yapı-
yı yönetebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) örneğinde olduğu gibi 
stratejik konumdaki ajansların, kurulların ve ofislerin başkanlarından oluşan bir 
teşkilatlanmaya ihtiyacı vardır (O’Neil, Fields, & Share, 2010, s. 89).  

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 1 numaralı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenlenmiştir. Kararname’de Cumhurbaşkanı 
hakkında, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını temin eder (md.1) ifadelerine yer verilmiştir. Cumhurbaşka-
nı’nın yürütmeye ait tüm yetkileri tek başına kullanması mümkün olmadığı için 
yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına 
devredebileceği ifade edilmiştir. Ancak yetkinin devredilmesi, gerekli gördü-
ğünde bu yetkileri doğrudan kendisinin kullanmasına engel değildir. Başkanlık 
sistemi öncesinde Cumhurbaşkanlığına ait idari işleri yürütmekle görevli ve 
anayasal bir organ olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2017 Anayasa 
değişikliği ile kaldırılmıştır. Onun yerine yeni sistemdeki görevleri yerine geti-
rebilecek daha işlevsel ve uzmanlıklara dayalı birimler oluşturulmuştur. Şekil 
1’de Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı gösterilmiştir. 
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1.1.3.1. Cumhurbaşkanlığı Makamı (Presidential Office) 

Cumhurbaşkanlığı makamı doğrudan makamın içerisinde idari ve danış-
manlık hizmetlerini yerine getirmek üzere oluşturulmuş ve 1 numaralı Kararna-
me’nin 2-4. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı, 
makamın resmi ve özel yazışmalar ile protokol işlerini yürütmek üzere Cumhur-
başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı’na danışmanlık yapmak ve 
verdiği diğer görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
Danışmanı ile özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya 
uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirile-
cek Özel temsilci’den oluşmaktadır. 

Şekil 1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı 

 

1.1.3.2. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı (Chief of Staff) 

Bu makam, ABD’de Beyaz Saray’daki tüm personelin baş yöneticisi ko-

numunda bulunan ve başkanın en yakınındaki ve en güvendiği isimler arasında 

yer alan “Beyaz Saray Sekreteri” (White House Chief of Staff) (Ömürgönülşen, 

2009, s. 323) ile eşdeğer bir makam olup, yasama organı ile ilişkilerin yürütül-

mesinde de etkili makamdır (Soifer, Hoffman, & Voss, 2001, s. 37-38). İdari 
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İşler Başkanı, önceki sistemdeki Başbakanlık Müsteşarı muadili ve aynı zaman-

da en yüksek devlet memuru konumundadır. İdari İşler Başkanı, biriminin en üst 

amiri olarak, mevzuatla ve Cumhurbaşkanı tarafından kendisine verilen görevle-

ri yapmakla ve bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet-

lemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca bu hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanı-

nın politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinden Cumhurbaşkanına 

karşı sorumludur (1/md.5). Cumhurbaşkanı’nın en yakınında bulunan ve hemen 

her konuda kendisine yardımcı olması öngörülen İdari İşler Başkanı’na Cum-

hurbaşkanı adına aşağıdaki görevleri (1/md.6) yapma sorumluluğu verilmiştir: 

 Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin 

kullanılmasında Cumhurbaşkanına gerekli olan hizmetleri sunmak. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve 

kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak. 

 Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek 

prensiplerin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak. 

 İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyo-

nun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

 Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendir-

me çalışmalarını yapmak.  

İdari İşler Başkanlığı’nın oldukça önemli ve çok sayıda görevi bulunmak-

tadır. Bu tür bir sorumluluğun yerine getirilebilmesi için kapsamlı ve çeşitli 

uzmanlıklardan oluşan birimlere ihtiyaç vardır. 1 numaralı Kararname’nin 6. 

Maddesine göre İdari İşler Başkanlığı teşkilat yapısının, Hukuk ve Mevzuat 

Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri 

Genel Müdürlüğü ile Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden oluşa-

cağı belirtilmiştir. 

1.1.3.3. Cumhurbaşkanı Yardımcıları (Vice of President) 

ABD’de başkan yardımcısı başkanla birlikte seçilmekte ve aynı zamanda 

yasama organının üst kanadı olan Senato’nun da başkanlığını yürütmektedir 

(Miş, Aslan, & Duran, 2016, s. 44). Türkiye’de Cumhurbaşkanı yardımcıları 

seçimle değil atama ile göreve gelmekte ve yasama organı ile bir bağları bulun-

mamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, merkezi yönetim örgütü içerisinde 

Cumhurbaşkanı’ndan sonra gelen makamdır.  Cumhurbaşkanı yardımcıları, 

Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yaparlar ve Cumhurbaşkanına karşı 
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sorumludurlar (1/md.17). Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle 

boşalması halinde, yenisi seçilene kadar vekâlet etme yetkisi en yaşlı Cumhur-

başkanı yardımcısına ait iken, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma 

gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, vekâlet etme yet-

kisi Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısına aittir. Vekâlet etme görevi-

ni üstlenen yardımcı, Cumhurbaşkanına ait tüm yetkileri kullanabilmektedir 

(1/md.18). 

1.1.3.4.Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları (Advisory Boards) 

Yürütme yetkisi ve görevini tek başına üstlenen Cumhurbaşkanının kamu 
politikalarının oluşturulmasında ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesinde bir 
tür Think-Tank (düşünce üreten kuruluşlar) işlevi üstlenecek olan kurmay birim-
ler büyük öneme sahiptir. Yeni sistemin kurmay birimleri Politika Kurulları ve 
Ofislerdir (Sobacı, Miş, & Köseoğlu, 2018, s. 2).  

Yeni hükümet sisteminin politika oluşturma merkezlerinden biri Politika 
Kurullarıdır. Önceki sistemde Bakanlar Kurulu ya da bakanlıkların kendi içle-
rinde politikaların belirlenmesi ve üst düzey kararların alınmasına yönelik süreç-
ler, başkanlık sisteminde belli başlı alanlarda oluşturulmuş Politika Kurulları 
tarafından yürütülecektir. Bundan dolayı Politika Kuruları yeni sistemin en üst 
karar organı özelliğine sahiptir. Böyle bir yapılanma ile bakanlıkların karar alıcı 
rolleri azaltılarak icracı birimler haline dönüştürüldüğünü söylemek mümkün-
dür. Yeni sistemde bakanların halka karşı siyasi sorumluluklarının bulunmaması 
onların, siyasetten çok yönetsel sistemin bir unsuru haline gelmelerini sağlamak-
tadır. 

1 numaralı Kararname’nin 20. maddesi ile dokuz kritik alanda Politika 
Kurulu oluşturulmuştur. Bunlar;   

 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. 

 Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu. 

 Ekonomi Politikaları Kurulu. 

 Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. 

 Hukuk Politikaları Kurulu. 

 Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. 

 Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. 

 Sosyal Politikalar Kurulu. 

 Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’dur. 
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Kurullar arasında dikkat çekici olan Yerel Yönetim Politikaları Kuru-
lu’dur. Diğer sekiz kurulla bağlantılı bakanlık teşkilatları bulunduğu halde Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu ile bağlantılı müstakil bir bakanlık oluşturulmamış-
tır. Ancak bu konuda olumlu bir adım atılarak daha önce İçişleri Bakanlığı bün-
yesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, hizmet alanı ve görevleri 
bakımından kendisi ile daha uyumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağ-
lanarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (1/md.99) adını almıştır. Ancak 
Kararname’de İçişleri Bakanlığı’nın vesayet yetkisine ilişkin herhangi bir deği-
şikliğe gidilmemiştir (4/md.798) 

Politika Kurullarının başkanı Cumhurbaşkanı olup bunlar en az üçer üye-

den oluşmaktadır (1/md.21).  Her kurulun kendi görev alanı ile ilgili farklı gö-

revleri bulunmakla beraber Kararname’nin 22. maddesinde kurulların hepsini 

ilgilendiren genel görev ve yetkiler belirlenmiştir. Bunlar arasında; Cumhurbaş-

kanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştir-

mek; geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun 

görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak; küresel rekabetin getirdiği ani 

değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek; görev alanlarına 

giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsil-

cileri, alanında uzman kişiler ve diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan 

politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına 

rapor sunmak; bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilci-

leri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle 

genişletilmiş kurul toplantıları yapmak sayılabilir. 

Kurulların statüsü ve görevleri incelendiğinde bakanlıklar ve teşkilatları 

ile Kurullar arasında bir tür siyaset-yönetim ayrımının gerçekleştiği söylenebilir. 

Çünkü politika belirleyen, karar alan ve belirlenen politikaların sonuçlarını de-

ğerlendiren organ ile bu politikaları yürüten organlar birbirinden ayrılmaktadır. 

Böylece uzun yıllar siyasetçiler ve bürokratlar arasında yaşanan güç mücadelesi 

sonlandırılarak her organın sadece kendi görevine odaklanmasının yolu açılmış 

olmaktadır. Politika Kurulları ile bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşları ara-

sındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusuna da Kararname’de açıklık 

getirilmiştir. Müşterek alanlardaki görev ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu 

sağlamak üzere ilgili bakanlar, kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile ilgili 

politika kurulunun başkanvekilinin katılımıyla koordinasyon toplantıları yapıla-

bilecektir. Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği 

politika kurulu başkanvekili ya da bakan başkanlık edecektir (1/md.32). 
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Kurulların Cumhurbaşkanı’na bağlı olması, doğrudan Cumhurbaşkanı ile 

çalışacak olmaları, görev alanları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi bakanlıklar 

ve diğer kurumlardan talep etme yetkilerinin bulunması, kurul toplantılarına her 

sektörden yerli ve yabancı konunun uzmanlarının davet edilebilmesi ve bakan-

lıklar üstü bir konumda bulunması (1/md.33), Kurulların başkanlık sisteminin en 

aktif ve etkili birimlerinden olacaklarını açıkça göstermektedir. 

1.1.3.5. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri (Offices of President) 

Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerde yaygın olarak görülen ofisler, 

özellikle kamu politikalarının oluşturulması için gerekli verilerin ve bilgilerin 

temin edilerek bu bilgilere dayalı politika alternatiflerinin ve karar taslaklarının 

oluşturulduğu birimlerdir. Ofisler doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı ve kendisi-

ne en yakın kadro olarak çalışacakları için Cumhurbaşkanı tarafından “arka 

bahçe” olarak nitelendirilmişlerdir. Bu ofislerin en büyük avantajı, bürokrasiden 

uzak bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın önceliklerine uygun projelerin oluşturulma-

sı ve yönetilmesinde görev alacak olmalarıdır (Sobacı, Miş, & Köseoğlu, 2018, 

s. 2-3). 

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari 

ve mali özerkliğe sahip kuruluşlardır. Bundan dolayı faaliyetlerini yürütürken 

kendilerine ait bütçelerini yapabilecekler ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren 

geçici mahiyetteki işlerde, bir yıl veya daha uzun süreyle, yerli ve yabancı da-

nışman ve uzman personel istihdam edebilecekler (1/md.529) ve kamu tüzel 

kişiliğinin sağladığı özerklikten ve ayrıcalıklardan yararlanabileceklerdir.  Ayrı-

ca Ofis Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idarî 

düzenlemeler yapabilecek (1/md.534) ve yurtdışı teşkilatı kurabilecektir 

(1/md.535). Ofisler teşkilatlanma anlamında da ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 

Ofisler, önceki sistemde bakanlıkların teşkilat yapısında bulunan ana hizmet 

birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden (1/md.528) oluşan bir 

yapıya göre teşkilatlandırılmışlardır. Bu bilgiler doğrultusunda Ofislerin, özerk 

bir yapıda ve oldukça geniş yetkilerle donatıldıklarını söylemek mümkündür. 

1 numaralı Kararname’nin 525. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 

olarak Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım 

Ofisi kurulmuştur. Kararname ile görev alanıyla ilgili konularda Türkiye Yatı-

rım Destek ve Tanıtım Ajansı’na ait görevler Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 

Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir. 
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Ofislerin hangi görevleri yerine getirecekleri Kararname’nin 527. madde-

sinde ayrıntılı olarak sıralanmıştır.  

Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri: 

 Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek. 

 Milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluştur-

mak amacıyla gerekli olan projeler geliştirmek,  

 Büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uy-

gulamalarına öncülük etmek, 

 Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirmektir. 

Finans Ofisinin görevleri: 

 Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve ana-

lizler yaparak raporlamak.  

 Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak. 

 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türki-

ye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapmak, 

 İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip et-

mektir. 

İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri: 

 Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkartmak ve ihtiyaç duyulan 

alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, 

 Türkiye’nin vizyonu hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kay-

nağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek, 

 Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini 

yürütmek. 

 Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kay-

nağının tespitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlamak, 

 Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan 

kaynağı yönetim modellemelerini hayata geçirilmesi için projeler ge-

liştirmek, 

 Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli olan 

projeler üretmek ve çalışmalar yapmak, 

 Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik ça-

lışmalar yapmaktır. 
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Yatırım Ofisinin görevleri ise 

 Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların ar-

tırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik ça-

lışmalar yapmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen 

uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında 

kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,  

 Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek so-

runların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulun-

mak. 

 Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi 

ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, 

güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konu-

da işbirliği yapmak. 

 Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağ-

lamak, bu kapsamda öneriler geliştirmektir. Ayrıca Ofisler Cumhur-

başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmakla sorumludurlar. 

Bunların dışında herhangi bir Ofise, görev alanına giren hususlarda tüm 

kurum ve kuruluşları koordine etmek ve işbirliğini sağlama, bunun için gerekli 

toplantı veya diğer organizasyonları yapma görevi ve yetkisi (1/md.528) veril-

miştir. Bakanlıkların faaliyetlerinin takibi ve raporlanması bu birimler tarafından 

yapılacağı için Ofislerin alacağı kararlar kamu politikalarında belirleyici olacak-

tır (Business HT, 2018). 

1.1.3.6. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 

                        (Specialist Offices) 

Kamu hizmetlerinin işleyişinde önemli katkılar sağlaması beklenen Cum-

hurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar 1 numaralı Kararname’nin 37. mad-

desinde düzenlenmiştir. Bağlı kuruluşlar çoğunlukla başkanlık şeklinde teşkilat-

lanmıştır. Önceki sistemde de bulunan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı başkanlığa 

dönüştürülürken İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji 

ve Bütçe Başkanlıkları kurulmuştur. Yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlı-

ğına bağlı 10 adet kurum ve kuruluş şunlardır: 

 Devlet Arşivleri Başkanlığı 



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü | 61 
 

 Devlet Denetleme Kurulu 

 Diyanet İşleri Başkanlığı 

 İletişim Başkanlığı  

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

 Savunma Sanayi Başkanlığı  

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı  

 Türkiye Varlık Fonu’dur. 

ABD’de Başkanın Yürütme Ofisi (The Executive Office of the President) 
içerisinde kurullar, komisyonlar, ajanslar ve ofisler bulunmaktadır. Ancak, iki 
birim Başkanın yürütme birimleri üzerindeki kontrolünü sağlaması bakımından 
oldukça önemlidir. Bunlar, Bütçe ve Yönetim Ofisi (Office of Management and 
Budget) ile Ulusal Güvenlik Konseyi (National Security Council)’dir(Schneider 
& Levy, 2006, s. 1498). Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşların 
önemli bir kısmını güvenlik ve mali alanlardaki stratejik kurumlar oluşturmak-
tadır.  

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile bağlı kurum ve kuruluşların teşkilat 
yapılarının bazıları ilk kez bazıları ise yeniden düzenlenmiştir. Kararnamelerde 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye Varlık 
Fonu’nun görev, yetki ve teşkilat yapıları ayrıca düzenlenmediği için bunlara 
ayrıca yer verilmemiştir. Kararnameler sonrası bu kurum ve kuruluşların görev, 
yetki ve teşkilat yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

1.1.3.6.1. Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini 
sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak, 16.07.2018 tarih ve 30480 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 numaralı “Devlet Arşivleri Başkanlığı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile genel bütçeye tabi Devlet Arşiv-
leri Başkanlığı kurulmuştur. Eskiden Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetler bu birimin kapatılması ile birlikte Dev-
let Arşivleri Başkanlığı’na devredilmiştir (11/md.21).  Devlet Arşivleri Başkan-
lığı, devlet hafızasının korunması, devletin ulusal ve uluslararası alanlarda hak-
larının belgelendirilmesi ve korunması, ülke dışındaki arşiv belgelerinin ince-
lenmesi ve belgelerin gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli bir işlev 
görecektir. Başkanlık, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı ve ona karşı sorumlu 
olacaktır (11/md.6).  
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ha-
riç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kont-
rol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri, Genelkurmay Başkanlığı, 
Kuvvet Komutanlıkları, mahalli idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı kuru-
luşları, kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum, kuruluş, enstitü, teşebbüs, teşek-
kül, birlik, fon gibi adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vergi muafiyeti tanınan vakıflar 
ve kamu yararına çalışan dernekler (11/md.2) bu Kararname’nin kapsamına 
dahil edilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar son işlem tarihi üzerinden yirmi yıl 
geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup 
da işlevi bulunmayan, varsa tâbi olduğu mevzuattaki saklama sürelerini tamam-
lanan belgeleri Devlet Arşivleri Başkanlığına (11/md.4) devredeceklerdir. 

1.1.3.6.2. Devlet Denetleme Kurulu 

Anayasal bir organ (Anayasa/md.108) olan Devlet Denetleme Kurulu 
(DDK)15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 numaralı 
“Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile yeni-
den düzenlenmiştir. Kurul, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı 
olup, Cumhurbaşkanı tarafından atanan Başkan ve sekiz üyeden oluşmaktadır. 
Kurul, karar organı ile denetim ve soruşturma grupları, Kurul Sekreterliği ve ona 
bağlı idari birimlerden oluşmaktadır. Kurul’un Başkan ve üyeleri Cumhurbaşka-
nına karşı sorumludur (5/md.3). DDK, Cumhurbaşkanı’nın emri üzerine çalış-
maktadır. Kararname’de DDK’ya yeni görevler verilerek yetkileri genişletilmiş-
tir. Bu görevlerden belli başlıları şunlardır: idarenin hukuka uygunluğunun, 
düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması ama-
cıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına 
bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde 
olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve de-
netim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek, 
antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve 
örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak, kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin 
sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışma-
lar yapmaktır (5/md.4). 

DDK’nın her türlü bilgi ve belgeyi isteme ve inceleme hakkı bulunmak-
tadır (5/md.5) DDK Grup Başkanı, denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren 
veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını 
artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerek-
leri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbe-
deki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir veya bu 
tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilmektedir (5/md.6). 
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Teftiş kurullarının faaliyetlerine ilişkin yöntem ve standartları belirleme, 
teftiş kurulları ile iç denetim birimleri arasında uygulamada ortaya çıkan görüş 
ayrılıklarını ve sorunları çözümleme gibi yetkiler, DDK’nın kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki Teftiş kurullarının bir üst kuruluşu statüsüne gelmesine yol 
açmıştır. 

1.1.3.6.3. İletişim Başkanlığı 

İletişim 21. yüzyılda tüm toplumsal kurumlar için hayati derecede önemli 
bir konuma yükselmiştir. Bilgi ve iletişim, gelişen teknolojiler sayesinde içinde 
yaşadığımız çağın iki temel unsuru haline gelmiştir. Bundan dolayı bireyler, 
kurumlar, şirketler ve devletler bilgilendirme, aydınlatma ve yöneltme faaliyet-
leri yoluyla insanları ve devletleri kendi istekleri doğrultusunda etkilemeye ça-
lışmaktadırlar. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İletişim Başkanlığı adı altında 
böyle bir birimin kurulması konuya verilen önemi göstermektedir.  

24.07.2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 numaralı 
“İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 
İletişim Başkanlığı teşkilat yapısı düzenlenmiştir. İletişim Başkanlığı’nın görev-
lerinden bazıları Kararname’nin 3. Maddesinde; devletin tanıtma politikalarının 
belirlenmesine yardımcı olmak; kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve 
doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların 
kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlemek; Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini 
yönlendirmek, uluslararası platformlarda, uluslararası kamuoyunun doğru bilgi-
lendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak strate-
jik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; Türkiye hak-
kındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı 
sorumlu kamu kurumlar ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak; yabancı 
ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetleri-
ne katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politika-
sını destekleyecek şekilde düzenlemek; vatandaşların, kamu kurum ve kuruluş-
larının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine 
yönelik tedbirleri almak…” şeklinde sıralanmıştır.  

İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansı ve Tanıtma Fonu ile işbirliği içinde 
çalışacaktır. Kararname ile Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü kaldırılarak görevleri İletişim Başkanlığı’na devredilmiştir 
(14/md.26). 

1.1.3.6.4. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), devletin anayasal düzeninin, milli varlığı-
nın, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı 
korunması ve kollanması amacıyla, devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, 
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tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alan ve gerekli koor-
dinasyonun sağlanması için görüş tespit eden (Anayasa/md.118) anayasal bir 
kurumdur.  

MGK’nın yapısında yeni hükümet sisteminde bazı değişikliklere gidil-
miştir. Yeni sistemde Başbakan ve Başbakan Yardımcıları bulunmadığı için 
MGK, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, 
Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından oluşmaktadır. MGK gündemi Cumhur-
başkanı tarafından belirlenir ancak, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve 
Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular Genel Sekreter 
vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilebilmektedir (6/md.4).  Kurul toplantıları iki 
ayda bir yapılmakla birlikte gerektiğinde Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine 
toplanabilmektedir (6/md.3). MGK kararları parlamenter sistemde yürütmenin 
sorumlu kanadı olan Bakanlar Kurulu’na sunulmaktaydı. Yeni sistemde yürütme 
organı tek kişiden oluştuğu için MGK kararları Genel Sekreterlik tarafından 
Cumhurbaşkanı’na sunulmaktadır. 

MGK’nın toplantı işlerini ve sekretarya hizmetlerini yürüten birim Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’dir. Genel Sekreterlik teşkilatı 15.07.2018 
tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 numaralı “Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi” ile düzenlenmiştir. Önceki sistemde Genel Sekreterlik Başbakana 
bağlı bir kuruluş iken yeni sistemde doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı hale gel-
miştir.  

1.1.3.6.5. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

Saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz 

kültür varlıklarının yönetimi ve tanıtımı amacıyla 16.07.2018 tarih ve 30480 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 numaralı “Milli Saraylar İdaresi Başkan-

lığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Milli Saraylar İdaresi Baş-

kanlığı kurulmuştur. Başkanlığın temel görevleri; Cumhurbaşkanlığının yöneti-

minde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür 

varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonu-

nu ve tanıtımını yapmak; Kurtuluş Savaşı Müzesinde (Birinci Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Binası) tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek, Müzenin 

ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla faaliyet-

lerde bulunmak; ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapmak, müzenin 

onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetlerini yürüt-

mektir (12/md.4). 
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1.1.3.6.6. Savunma Sanayi Başkanlığı 

Savunma Sanayi Başkanlığı ilk olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak “Savunma Sanayii Geliştirme ve Des-

tekleme İdaresi Başkanlığı” olarak kurulmuştur. 1989 yılında “Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı” adı altında yeniden yapılandırılmıştır.  24.12.2017 tarih ve 30280 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Cumhur-

başkanı’na bağlanmıştır (696/md.61). 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağ-

lanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir (Savunma Sanayi 

Başkanlığı, 2018).  

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yeni hükümet sisteminde nasıl teşkilatla-

nacağı 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 numaralı 

“Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

belirlenmiştir. Yeni yapıda Başkanlığın, Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliğe 

sahip, yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya (7/md.3) yetkili bir birim olduğu belir-

tilmiştir. Kararname’de Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nın 

başkanlığında; Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, 

İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii 

Başkanı’ndan oluşacağı (7/md.5) ifade edilmiştir. İcra Komitesi, Savunma Sa-

nayi Başkanlığı’nın karar organıdır. İcra Komitesi’nin savunma sanayiinin geliş-

tirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak; 

Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komu-

tanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri 

Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç 

ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki 

hususunda karar almak; kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji 

katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, 

yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna 

gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak (7/md.6) gibi görevleri 

bulunmaktadır. 

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın görevlerinden bazıları ise İcra Komite-
si’nin aldığı kararları uygulamak, mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihti-
yaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu 
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entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji 
katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek ve bu konudaki Devlet 
katılımını planlamak; ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya 
kamu kuruluşlarında imalatını planlamak; gerektiğinde özel, kamu veya karma 
nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek; modern silah, 
araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans 
vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek-
tir (7/md.7).  

Güvenlik risklerinin her geçen gün arttığı ve jeopolitik konum itibariyle 
çevresel tehditlerin ve terör eylemlerinin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede 
bulunan ülkemiz için savunma alanında yapılacak yatırımların ve faaliyetlerin 
doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı ve tek bir kurum tarafından yürütülecek ol-
ması, hem politika belirleme ve karar alma, hem de uygulama bakımından olum-
lu bir adım olarak değerlendirilebilir. 

1.1.3.6.7. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Parlamenter sistemde olduğu gibi başkanlık sisteminde de bütçe yapma 
yetkisi yürütme organına, bütçeyi onaylama yetkisi ise yasama organına aittir. 
Yeni sistemde bütçe Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanacağı için bütçe ile ilgili 
görevleri yerine getirmek üzere 24.07.2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanan 13 numaralı “Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı kuruldu. Önceki sistemde Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 
görev yapan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görevleri bundan 
sonra Başkanlık bünyesinde sürdürülecektir (Business HT, 2018). 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’nın mali sistem ve makroe-
konomik yapı üzerindeki “eli” olarak değerlendirilebilir. Başkanlığın görev ve 
yetkileri incelendiğinde, ekonominin hemen her alanında varlığını hissettirecek 
bir birim olduğu görülmektedir. 13 numaralı Kararname’nin 2. maddesinde top-
lam 23 bend halinde sıralanan bu görev ve yetkilerden bazıları şunlardır:   

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar 
çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli 
program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile 
sektörel plan ve programları….. hazırlamak ve makro dengelerini 
oluşturmak. 

 Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kı-
sa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurullarının 
görüşünü de alarak yapmak. 

 İktisadi ve sosyal alanda konjonktürel gelişmeleri izlemek, değerlen-
dirmek ve raporlamak. 
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 …….. bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhur-

başkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, 

orta vadeli mali plan, stratejik planlar, performans programları ile 

bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu 

sağlamak. 

 ……….bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe ka-

nun teklif taslağını oluşturmak. 

 Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politika-

ları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırım projelerinin uy-

gulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu projelerin etkili, 

etkin, ekonomik ve verimli olmasını ve zamanında tamamlanmasını 

sağlamak üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, 

uygulamayı izlemek, yıl içinde gerekli değişiklik işlemlerini yapmak. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırımlarının gerçek-

leştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel iş-

birliği projelerini analiz etmek. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dı-

şındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje 

hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, gerekli görülenler 

için bütçelerinin onaylanması zorunluluğu getirmek, uygulamalarına 

yön vermek ve izlemek, harcamaların etkili, etkin, ekonomik ve verimli 

olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun 

teklif taslağını inceleyerek nihai teklif taslağı haline getirmektir. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hizmet birimlerinin Başkanlığın dört te-

mel görev alanı ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu birimler; stratejik planlar ve 

programlarından sorumlu Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü, temel makro 

planları yapan, piyasalardaki gelişmeleri ve değişimleri izleyen Ekonomik Mo-

delleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, bütçe hazırlama ve 

izlemeden sorumlu Bütçe Genel Müdürlüğü ile kamu yatırımlarının planlanması 

ve yatırımların takibinden sorumlu Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür-

lüğü’dür (13/md.5). 
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Başkanlık, yurtdışı teşkilat kurabilecek (13/md.15) ve görev alanına giren 
konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve 
konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecektir 
(13/md.16). Böylece mali alanda ilgili kesimleri bir araya getirerek başarılı bir 
yönetişim örneği sergileyebilecektir.  

1.1.3.7. Bakanlıklar (Executive Departments) 

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu parlamenter sistemde yürütmenin aktif 
ve sorumlu kanadını oluşturmaktadır. Başkanlık sisteminde bu iki kurum kaldırı-
larak görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredilmiştir. Yeni sistemde bakan-
lar ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bakanlıklar yeni 
sistemde eski kimliğinden uzaklaşarak Cumhurbaşkanı’na bağlı başkanlık birim-
leri statüsüne dönüştürülmüşlerdir. Eskiden Cumhurbaşkanı’nın Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu ile birlikte yaptığı atamaları yeni sistemde Cumhurbaşkanı tek 
başına yapabilecektir. Ayrıca Türkiye’de ABD’de olduğu gibi Başkan’ın bu 
gücünü sınırlayacak Senato benzeri yapıların olmaması Cumhurbaşkanı’nı son 
derece güçlü hale getirmektedir (Öztürk, 2018, s. 235). Bakanların atanması ve 
görevden alınması doğrudan Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olduğu için arala-
rındaki hiyerarşik ilişki bu gücü pekiştirmektedir. 

ABD bakanlıkların oluşturduğu kabine Başkan’ın bir tür yönetim kurulu 
işlevine sahiptir  (Al, 2008, s. 144). Kamu politikalarının belirlenmesinde Baş-
kan’ın özel danışmanları ile ofisler ve kurullar görev yapmaktadır (Parlak & 
Caner, 2013, s. 74-75). Türkiye’de de yeni sistemde bakanlar milletvekili olma-
dıklarından dolayı siyasi kaygılardan uzak bir şekilde sadece bakanlık işlerine 
odaklanacaklardır. Böylece, siyasi sorumlulukları azaldığı için idari sorumluluk 
üstlenen icracı birimler olarak faaliyet göstereceklerdir. Başkanlık sisteminde 
Bakanlar Kurulu’nun bulunmaması karar almada oybirliği ihtiyacını ortadan 
kaldırmaktadır. Başkan tek başına daha hızlı bir şekilde karar alabilecektir. 

Bakanlık sayısı ise hükümet sistemlerinden bağımsız bir şekilde ülkelerin 
siyasi yapısı ve ihtiyaçlarına göre farklılaşabilmektedir. Ülkemizde de Cumhuri-
yetin ilanından itibaren bakanlık sayılarının ve adlarının sürekli olarak değiştiği 
görülmektedir. Bakanlıkların sayısı Cumhuriyetin ilk yıllarından 1946 yılına 
kadar 13’ü geçmemiştir. 1946’dan sonra gerek çok partili döneme geçiş gerekse 
devletin fonksiyonlarının artması ve devlet bakanlığı uygulamasının getirilmesi 
ile birlikte bakanlık sayısında önemli bir artış olmuştur. 1970’li yıllarda koalis-
yon hükümetlerinin iş başına gelmesi, devlet bakanlığı sayısının 10’a, toplam 
bakanlık sayısının da 34’e kadar yükselmesine yol açmıştır.  1980’lere kadar, 
Orman Bakanlığı, Köyişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, İmar ve İskan 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı gibi farklı kamusal hizmetler için farklı ba-
kanlıklar oluşturulmuştur. Ancak 1983 yılından itibaren tek partili hükümet 
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döneminde, gerek teşkilatlanmadaki sorunlar, gerekse maliyet boyutu bazı ba-
kanlıkların tek çatı altında birleştirilmesine neden olmuş ve bakanlık sayısı 
22’ye düşürülmüştür. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bunlara 
örnek olarak verilebilir. 1989 yılından itibaren birleştirme uygulamasından vaz-
geçilmiş ve bazı bakanlıklar bölünmüştür. 1990’lı yıllarda koalisyon hükümetle-
ri döneminde devlet bakanı sayısının arttırılması ile bakanlık sayısında hızlı bir 
artış yaşanmış ve bu sayı 2002 yılına kadar (51. ve 56. Hükümet dönemi hariç) 
32 ile 38 arasında değişmiştir. 2011 yılında ise bakanlıkların teşkilat ve görevleri 
tekrar düzenlenmiş, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, daha sonra da Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı adı altında yeni bakan-
lıklar oluşturulmuştur. Devlet bakanlığı uygulamasından vazgeçilerek, devletin 
üstlendiği tüm faaliyetler için ayrı bakanlıklar oluşturulmuştur. Dolayısıyla ba-
kanlık sisteminde istikrarlı bir süreç izlediğimiz söylenemez (Lamba, Aktel, 
Altan, & Kerman, 2014).  

Başkanlık sisteminde bakanlıkların sayısı ve teşkilat yapıları Cumhurbaş-
kanlığı Kararnameleri ile belirlenmektedir. Ancak bu usulün uygulanabilmesi 
için öncelikle bakanlıklara ait teşkilat kanunlarının kaldırılması gerekmektedir. 
Bu kapsamda 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” ile bakanlıkların teşkilat kanunları yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 703 sayılı KHK ile bazı kurum, kurul ve kuruluşlar kapatılmıştır.  Türki-
ye Adalet Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Baş-
kanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü bunlar arasındadır. Devlet Personel Başkanlığı’nın yürüttüğü 
hizmetler bir yıllık geçiş sürecinin ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı’na, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne ait hizmetler 
ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredilmiştir.  

Başkanlık sistemine geçişle birlikte bazı bakanlıklar birleştirilerek bakan-
lık sayısı 16’ya düşürülmüştür (1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi). 
Yeni sistemde kabine şu bakanlıklardan oluşmaktadır: 

1) Adalet Bakanlığı 

2) İçişleri Bakanlığı 

3) Milli Savunma Bakanlığı 

4) Milli Eğitim Bakanlığı 

5) Sağlık Bakanlığı 

6) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
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7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

8) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

9) Gençlik ve Spor Bakanlığı 

10) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

11) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

12) Dışişleri Bakanlığı 

13) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

14) Tarım ve Orman Bakanlığı 

15) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

16) Ticaret Bakanlığı 

Bakanlıklar incelendiğinde, ekonomi ve maliye alanındaki bakanlıkların 
Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında tek çatı altında toplandığı görülmektedir. 
Birbirleri ile yakından ilişkili alanlardaki bakanlıklar birleştirilmiştir. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı birleştirilen bakanlıklardır.  

Göç meselesi artık geçici bir olgu olmaktan çıkmış, özellikle ülkemiz açı-
sından süreklilik gösteren ve bu konuda milli bir politika geliştirilmesi gereken 
bir sorun haline gelmiştir. Bu konuda gerek politika belirlemede, gerekse ülke-
mize sığınan yabancıların eğitim, sağlık, toplumsal ve kültürel yapıya uyum, 
suça karışmalarının önlenmesi vb. konularda faaliyet gösterecek bir bakanlığın 
olmaması yeni sistemde üzerinde tekrar düşünülmesi gereken konular arasında-
dır.  

Yerel yönetimler son yıllarda yapılan reformlarla çok sayıda kamusal 
hizmetinin sunucusu haline gelmiştir. Gelecekte tüm illerin bütünşehir statüsüne 
geçirilmesinin planlandığı göz önüne alınırsa yerel yönetimlerle ilgili müstakil 
bir bakanlığın kurulması ve yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren şehircilik 
konusunun da bu bakanlığın yetkisine verilmesi yerinde olacaktır. Her ne kadar 
müstakil bir Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmamış olsa da Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’nün güvenlik odaklı bir bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’ndan 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanması oldukça yerinde bir karar-
dır. Yine aynı Kararname’de Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanması birbirleri ile ya-
kından ilişkili hizmetleri yürüten birimlerin aynı bakanlık altında toplanması 
bakımından olumlu bir gelişmedir. 

Bakanlıklarla ilgili zaman zaman tartışılan konulardan biri, bakanlıkların 
teşkilat yapılarıdır. Bakanlıkların kurulması ve teşkilatlanması 3046 sayılı Ka-
nun’a15 göre gerçekleştirilmekte idi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 

                                                       
15 Bu Kanunun Adı “ Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü | 71 
 

bakanlıkların kurulması ve kaldırılması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ger-
çekleştirildiği için 3046 sayılı Kanun’un bu konulardaki hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 3046 sayılı Kanun’da sadece bakan yardımcılarının mali hakları 
ile bazı düzenlemelere ilişkin hususlar kalmıştır.  

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıkların sayıları ve 

isimleri belirlenirken, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat yapıları da yeniden dü-

zenlenmiştir. 3046 sayılı Kanun’a (3046/md.6) göre bakanlıkların merkez teşki-

lat yapısı; 

a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten 

anahizmet birimleri, 

b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari 

mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulu-

nan danışma ve denetim birimleri, 

c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak 

yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine 

getirmekle görevli yardımcı birimlerden oluşturulmuştur. 

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde ise anahizmet birimleri, 

danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri tarzındaki ayırımdan vazge-

çilerek tüm birimler “hizmet birimleri” altında sıralanmıştır. Böylece daha sade 

ve anlaşılır bir teşkilatlanmaya gidildiği düşünülmektedir. 

Kararname ile Bakanlık merkez teşkilat yapısı içerisinde bulunan ve ba-

kandan ve bakan yardımcısından sonra en yüksek yöneticilik olan müsteşarlıklar 

kaldırılmıştır. 2013 yılında 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bakan 

yardımcılıkları getirildikten sonra müsteşarlar ile bakan yardımcıları arasındaki 

hiyerarşik sıralama tartışma konusu olmuştur. Yeni sistemde, siyasi ve idari 

müsteşarlık olarak adlandırılan bu iki makamdan siyasi müsteşarlık tercih edile-

rek bakan yardımcılığı makamı korunmuştur.  Ayrıca bakan yardımcılıklarına 

birden fazla sayıda atama yapılabilmesinin yasal zemini de oluşturulmuştur. 

Bakanlıkların merkez teşkilatında bakandan sonra şu birimler yer almak-

tadır (1/md.509): 

1) Bakan Yardımcılığı 

                                                                                                                               
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 41 
inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya 

Daire Başkanlığı,  

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı 

Şekil 2. Bakanlıkların Merkez Teşkilat Yapısı 

 

Bakanlıkların bağlı kuruluş ve taşra teşkilat yapıları ise şu şekilde düzen-

lenmiştir: 

Bağlı kuruluşlarda teşkilat yapısı 

1) Genel Müdürlük 

2) Daire Başkanlığı 

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü 

Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında teşkilat yapısı 

1) Bölge Müdürlüğü  

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik 

3) Şeflik veya Mühendislik  

Taşra teşkilatı il kuruluşlarında  

1) Vali 

2) İl Müdürlüğü 

3) Şube Müdürlüğü 

4) Şeflik  

BAKAN

Bakan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Hizmet Birimlerine 
Bağlı Daire 

Başkanlıkları

Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri

Bakanlık 
Müşavirleri
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Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında 

1) Kaymakam 

2) İlçe Müdürlüğü 

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü 

4) Şeflik olarak belirlenmiştir. 

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara dair 3046 sayılı 

Kanun’daki düzenlemeler kaldırıldığı için bu kurum ve kuruluşlar yeni sistemde 

kendi kanunları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabi ola-

caklardır (1/md.524). 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayım-

lanan 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle 

Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesi” ile bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kurumları ve kuruluşların 

bağlılıkları ile statülerine ilişkin değişiklikler, görevleri, teşkilat yapıları vd. 

hususlar 4 numaralı Kararname’de açıklığa kavuşturulmuştur. Örneğin, kamu 

tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-

kanlığı (TİKA) daha önce doğrudan Başbakanlığa bağlı iken Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olmuştur. Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlı-

ğı’nın koordinasyonunda ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurken bundan sonra 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Kararı ile 

kurulacaktır.  

1.2. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar 

Merkez örgütüne görevlerinde yardımcı olan, belli konularda görüş bildi-

ren ve denetim yapmak amacıyla kurulmuş kuruluşlar vardır. Örneğin, belli 

konularda görüş bildiren Danıştay ile Milli Güvenlik Kurulu, kamunun gelir, 

gider ve mallarına ilişkin denetim yapan Sayıştay, Türkiye İstatistik Kurumu ve 

yeni sistemde kaldırılan Devlet Personel Başkanlığı bunlar arasında sayılabilir 

(Eryılmaz, 2014, s. 147-152; Şahin, 2011, s. 335-336). Yeni hükümet sisteminde 

bu kuruluşlardan sadece Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısında bir değişikliğe 

gidilmiştir. MGK Genel Sekreterliği başlığı altında söz edildiği gibi MGK’nın 

yeni üye yapısı; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, 

Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Ka-

ra, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından (Anayasa/md.118) oluşmaktadır. 

Başkanlık sisteminde Başbakan ve Başbakan Yardımcıları bulunmadığı için 

onların yerine Cumhurbaşkanı yardımcıları Kurul’a dahil edilmiştir.  
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2. MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA ÖRGÜTÜ 

Merkezi yönetimin taşra örgütünde yeni hükümet sisteminde önemli bir 

değişiklik yaşanmamıştır. Çünkü hükümet sistemleri büyük ölçüde merkezi 

yönetimin merkez örgütünde değişiklik yaratmaktadır. 2017 yılında yapılan 

Anayasa referandumunda, taşra örgütünün düzenlendiği Anayasa’nın 126. mad-

desine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı için taşra idaresinin temel 

birimi yine illerdir. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 

amacıyla, kanunla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilmek-

tedir. Bundan dolayı merkezi yönetimin taşra örgütlerine bölge müdürlükleri 

şeklinde kurulmuş olan bölge yönetimleri de dahil edilmektedir.  

İllerin altında yer alacak taşra birimlerine (kademeli bölümler) ilişkin dü-

zenlemeler 10.06.1949 tarih ve 7236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5442 

sayılı “İl İdaresi Kanunu” ile gerçekleştirilmiştir. Kanun’un 2. maddesinde mer-

kezi yönetimin taşra örgütünün il, ilçe ve bucaktan oluştuğu ifade edilmiştir. 

5442 sayılı Kanun’da yer almasına rağmen 2014 yılında tüm illerde bucaklar 

kaldırılmıştır16. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, 

adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanunla olmaktadır. 

Bundan dolayı yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile il ve ilçelerin 

düzenlenmesi imkanı bulunmamaktadır.  

Yeni hükümet sisteminde taşra yöneticilerinin atanması konusunda bir 

değişikliğe gidilmiştir. Eski sistemde il yönetiminin başı olan valiler İçişleri 

Bakanlığının önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile 

ilçe idaresinin başı olan kaymakamlar ise İçişleri Bakanlığının önerisi, Başbaka-

nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile atanabilmekteydi. Başkanlık sisteminde 

Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık kaldırıldığı için valiler ve kaymakamlar doğru-

dan Cumhurbaşkanı’nın kararı ile atanacaktır. Bu çalışmanın konusunu merkezi 

yönetimin merkez örgütü oluşturduğu için taşra örgütüne ilişkin bu bilgilerle 

yetinilecektir.  
  

                                                       
16  11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu İle 

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile bucaklar kaldırılmıştır.  
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SONUÇ 

Türkiye’de 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yeni bir dönem ya-

şanmaktadır. Yaklaşık bir buçuk asırlık parlamenter sistem deneyiminin ardın-

dan yeni bir hükümet sistemi tecrübe edilmektedir. Hükümet sistemi değişiklik-

lerinin en büyük etkisi merkezi yönetimin merkez örgütü üzerinde olmaktadır. 

Başkanlık sistemlerinde yürütme organının tek kişiden oluşması parlamenter 

sistemin temel kurumları olan başbakanlık ve bakanlar kurulu gibi organları 

ortadan kaldırırken, bakanlıkları politik konumlarından uzaklaştırarak icracı 

birimler haline dönüştürmektedir.  

Yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanı’nda toplanması bu maka-

mın görev, yetki ve sorumluluklarını arttırmıştır. Politika belirleme, uygulama 

ve uygulamanın denetlenmesi görevlerinin tek elde toplanması sistem iyi işletil-

diği takdirde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Böyle bir sistemin iyi işletilmesi ise 

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısının iyi kurgulanması ile doğrudan ilişkilidir. 

Merkezi yönetimin merkez örgütünü oluşturan Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı, 

seçim sonrası çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmeye çalı-

şılmıştır. Kararnamelerde oluşturulmaya çalışılan yeni yapının ABD’deki baş-

kanlık teşkilat yapısını andıran yönleri oldukça fazladır. İdari İşler Başkanlığı, 

Ofisler, Politika Kurulları ile Bağlı Kurum ve Kuruluşlar yardımıyla Cumhur-

başkanı’nın yönetsel kapasitesi güçlendirilmeye ve iş yükü paylaştırılmaya çalı-

şılmıştır.  

Teşkilat yapısı incelendiğinde, politika belirleyen, politikaların belirlen-

mesinde gerekli bilgi ve hazırlık çalışmalarını yapan, politikaları uygulayan ve 

politikaların uygulama sonuçlarını takip ve analiz eden birimler birbirinden 

ayrılarak fonksiyonel bir ayrışmaya gidildiği gözlenmektedir. Böylece bürokra-

sinin siyaset üzerindeki etkisi azaltılarak Woodrow Wilson’ın “İdarenin İnce-

lenmesi” (Wilson, 1887) adlı çalışmasındaki yönetim ve siyasetin ayrılmasına 

yönelik düşünceleri kısmen de olsa gerçekleşme imkanı bulacaktır. Bu birimlere 

yapılacak atamalarda liyakat ilkesinin gözetilmesi ve bu birimlerin görevlerini 

layıkıyla yapmaları sistemin başarılı olma ihtimalini yükseltecektir. 
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YEREL YÖNETİMLERDE SEÇİM, TEMSİL VE MEŞRUİYET  
SORUNLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 Dr. Öğr. Üyesi Burak Hamza ERYİĞİT  

 

GİRİŞ 

Son dönemde küreselleşme ile birlikte ön plana çıkan kavramlardan birisi 

hiç şüphesiz yerelleşmedir. Yerelleşme ve yerel yönetimlerin merkez karşısın-

daki güçleri, ülkelerin demokratik anlamda gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilen 

önemli hususlardandır. Üniter devlet yapılarında merkezi yönetimin yerel kamu-

sal mal ve hizmetleri kendi uhdesinde tutmak ya da yerel yönetimlere bu tür 

hizmetleri sınırlı oranda gördürmek ve güçlü vesayet uygulamak gibi refleksleri 

söz konusu olabilmektedir. Bu durum hizmetlerin etkin, kaliteli, verimli ve sü-

rekli verilmesini gölgeleyebildiği gibi, merkezi yönetimin kamuoyu nezdinde 

itibarını sarsan sonuçlar üretebilmektedir. Bu nedenle merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasında görev, yetki ve kaynak dağılımının siyasi, iktisadi, hukuki, 

sosyolojik ve teknolojik boyutlar bir bütün halinde düşünülerek etkili şekilde 

gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.   

Türkiye’nin geçmişten devraldığı imparatorluk tecrübesi ve ayrılıkçı ha-
reketler sorunu ile birlikte gelişen güçlü devletlerin baskısı; bulunduğu coğraf-
yada merkeziyetçi devlet kurgusunu temel edinmesine neden olmuştur. Kabul 
gören merkeziyetçilik yanında imparatorluk sonrası kurulan yeni devletin ideo-
lojik kabullerini topluma benimsetme gayreti, yerel yönetimlerin önemini ve 
gelişimini baltalayan gerekçeler olagelmiştir. Ulus devlet mantalitesi üzerinden 
eğitsel olarak yönetim bilimleri alanında verilen öğretiye paralel yetiştirilen 
merkezi yönetim bürokrasisi ve bürokratları; yerelleşmeye yönelik atılan her 
türlü adım karşısında ideolojik mitler ve geçmişten gelen korkuları tekrar tekrar 
yaşayarak ve yaşatarak yetki, görev, kaynak ve sorumluluğun merkezi yönetim 
uhdesinde kalmasını başarmışlardır. Fakat merkezi korumaya ve güçlendirmeye 
yönelik bu savunmacı anlayış neticesinde Türkiye açısından küresel anlamda 
devletlerarasında var olan stratejik yarışta; gerek siyasi, gerek yönetsel, gerek 
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iktisadi, gerek teknolojik ve gerekse sosyo-kültürel açıdan, “gelişmekte olan 
ülke” ya da “az gelişmiş ülke” tanımlamasından kurtulmak mümkün olamamış-
tır.  

Siyasi, yönetsel, iktisadi, askeri, teknolojik ve kültürel açıdan önde gelen 
devletlerin bu öncülüğünün gerekçelerinden birisi hiç şüphesiz güçlü yönetsel 
kurgularıdır. Türkiye, demokratik devlet düzeninin gereklerini sağlayabilmek 
için parlamenter sistemi esas alan bir hükümet modeli benimsemiştir. Fakat 
parlamenter sistem ekseninde temsilde adaleti sağlamaya yönelik her türlü adım, 
yönetimde istikrarı gölgelemiş ve meydana gelen siyasal boşluklar bürokrasinin 
siyaset alanını doldurmaya çalışması ile sonuçlanmıştır. Bir taraftan temsilde 
adaleti sağlamak diğer yandan yönetimde istikrarı gerçekleştirebilmek için yu-
muşak kuvvetler ayrılığı yerine sert kuvvetler ayrılığı yaklaşımına dayanan 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin 2016 halkoylaması ile kabul görmesi-
nin ardından merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve 
kaynak paylaşımı çok daha önemli hale gelmiştir. 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nde merkezi yönetimin istikrarı 
önceleyen kurgusu karşısında Türkiye’de merkezi yönetime karşı fren-denge 
olgusunu kurgulayabilecek en önemli araçlardan birisi yerel yönetimlerdir. Fren-
denge sisteminin etkin şekilde işleyebilmesi için yerel yönetimlerin siyasal, 
yönetsel, hukuki, mali, yönden yaşamış olduğu bir takım sorunların aşılması 
gerekmektedir. Bu sorunların aşılmasının ardından birçok görev, yetki ve kay-
nağın yerel yönetimlere aktarımı sağlanarak fren denge sistemi işletime koyula-
bilir. Türkiye’nin yerel yönetim kurgusunda; seçim sistemleri, temsil, meşruiyet 
ve yönetsel sorunlara dönük önlemler alınmadan yapılacak görev, yetki ve kay-
nak aktarımının bu noktada fazla bir önemi yoktur. Yerel yönetimlerin karar ve 
yürütme organlarının çoğulcu, oydaşmacı ve demokratik kültürü içselleştirici 
önlemler alınmadan temsil ve meşruiyete dair sorunlar çözülmeden, kamusal 
mal ve hizmetlerin üretiminde önemli bir aktör olarak ön plana çıkartılması, yeni 
siyasi ve yönetsel krizlerin oluşmasını tetikleyebileceği gibi, bahsi geçen hiz-
metlerin tekrar merkez uhdesine alınması sonucunu doğurabilir. 

Bu kapsamda YERELSEN tarafından Sakarya ve Afyonkarahisar ‘da Ni-
san-Mayıs 2018 tarihleri arasında siyaset, akademi ve bürokrasiden seçkin kişi-
lerin katılımı ile gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Mer-
kezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyonu” adlı çalıştayda ele 
alınan hukuki, siyasi, yönetsel, iktisadi, kültürel hususlar akademik alanda var 
olan tartışmalar ile yoğrularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bahsi 
geçen organizasyonlarda tespit edilen sorunlar: 
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 6360 Sayılı Kanun ile birlikte metropoliten alanlarda vali ve belediye 
başkanları arasında yerelde yaşanan temsil ve meşruiyet krizi; 

 Yerel seçim sistemlerinin ciddi sorun oluşturmamakla birlikte genel 
seçimlerin barajlı kurgusunun oluşturduğu kriz; 

 Büyükşehir belediye meclislerinde temsilde adaletin sağlanamaması;  

 Büyükşehir belediyelerinde ilçelerden gelen üyelerin varlığı ve makro 
açıdan gelişen körlük; 

 Dezavantajlı gruplar ve temsil ile katılım sorunu;  

 Belediye başkanlığı için asgari şartların aranması sorunu; 

 Mahalle muhtarlığı kurumunun yaşadığı temsil ve meşruiyet sorunu; 

şeklinde sıralanabilir. Bahsi geçen sorunlar aşağıda üç ana başlık altında 
irdelenerek politika ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  

1. MERKEZ-YEREL İKİLEMİNDE MÜLKİ İDARE VE  
BELEDİYE BAŞKANLARININ GELECEĞİ 

Merkezi yönetimin sorumluluğunda olan hizmetlerin taşrada yerine geti-
rilmesi ile ilgili süreçte Türkiye’de “İl Sistemi”nin yeğlendiği, aslında bu terci-
hin XIX. Yüzyıl ortalarında deneme amaçlı uygulamaların başarılı bulunması ile 
Fransız modelinden geniş ölçüde esinlenerek Bab-ı Ali tarafından taşra yönetim 
örgütlenmesinin il sistemine göre yapılandırıldığı bilinmektedir (Ortaylı, İlber, 
1979; akt: Yalçındağ, 1996: 3). Cumhuriyet döneminde il sistemi; personeli, alt 
birimleri, hizmet örgütleri, yönetsel alanları ve yönetim felsefesi ile bir tür miras 
olarak kalmış ve yeni dönemde 1921 ve 1924 Anayasaları ile sadece sistemdeki 
“sancak” kaldırılarak Cumhuriyetin il sistemi 1929 yılında kabul edilen Vilayet 
İdaresi Kanunu ile kurgulanmasının ardından 1949 yılında 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu ile sistem pekiştirilmiştir (Yalçındağ, 1996: 3). 

1982 yılında kabul edilen ve uygulamaya giren anayasanın sıralı madde-
leri Türkiye’de merkezi yönetimin taşra teşkilatı ile yerel yönetimleri düzenle-
miştir. Anayasanın 126 ve 127. maddeleri irdelendiğinde merkezden yönetim 
kurgusunun güçlü, yerinden yönetim kurgusunun ise merkeziyetçi anlayışa uy-
gun sıkı vesayet ilişkisi ile karşı karşıya bırakıldığı gözlenebilir. Anayasanın 
127. maddesinde “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getiri-
lebilir” hükmü gereğince 1984 yılında 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ve ardından 3030 sayılı kanun ile ilk büyükşehir belediyesi uygulaması-
na geçilmiştir. 2004 yılında 5216 sayılı kanun ile büyükşehir uygulaması daha 
da pekişmiştir. 2008 yılında 5747 sayılı kanun, reform yaklaşımını esas almış ve 
büyükşehir belediyelerinin karar verme, yürütme ve hizmet sunumu ile ilgili 
güçlü bir reorganizasyon sağlamıştır.  



80 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

2012 yılında kabul edilen ve 2014 yılında esaslı biçimde uygulama şansı 

bulan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Yirmi Yedi 

İçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ise bir taraftan Türkiye’de metropoliten yönetim anla-

yışından, metropoliten alan yönetimi anlayışına geçişin önemli bir mihenk taşı 

olmuş, diğer taraftan metropoliten alan sınırlarını il sınırları yaparak İl Özel 

İdareleri’nin kapatılması ile birlikte, il ölçeğinde merkezi yönetimin taşra teşki-

latı üzerinde yoğunlaşmış güç, yetki ve kaynakların yerel yönetimler ve yerel 

yöneticiler lehine yankı bulmasına imkân sağlamıştır. Bu durum uzun süredir 

merkezden yönetim anlayışının hâkim olduğu Türkiye’de güçlü bir yerelleşme 

hamlesi olarak değerlendirilebilir. Güçlü yerelleşme; sadece komün esaslı çok 

fazla yerel yönetimin olması ya da varlığını devam ettirmesi ile değil; merkezi 

yönetimi dönüştürme gücüne sahip büyük ve güçlü yerel yönetimlerin tesis 

edilmesi ile de sağlanabilir. Nitekim yerel için merkezileşme olarak değerlendi-

rilen 6360 sayılı kanun merkez için güçlü bir yerelleşmeyi beraberinde getirmiş, 

bu durum il ölçeğinde daha evvel vali üzerinde bulunan siyasal ve yönetsel gü-

cün, büyükşehir belediye başkanı lehine kaymasını temin etmiştir.  

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halkoylaması ile 

kabul edilmesinin ardından bir taraftan merkezi yönetimin siyasal ve yönetsel 

olarak yürütme üzerinden yakaladığı ivmeyi dengelemek; diğer taraftan 6360 

sayılı Kanun ile birlikte il ölçeğinde vali ile büyükşehir belediye başkanı arasın-

da oluşan temsil ve meşruiyet krizini çözümleyebilmek için farklı yaklaşımlar 

tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların yoğunlaştığı hususlar: 

 Vali ve büyükşehir belediye başkanlığının birleştirilmesi; 

 Vali’nin de büyükşehir belediye başkanı gibi seçim ile işbaşına gel-

mesi;  

 Yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları yerine il özel idaresi siste-

mine geri dönülmesi;  

 Taşra yönetimi ile yerel yönetimler arasında görev, yetki ve kaynak 

paylaşımının yeniden yapılandırılması;  

Yukarıdaki örneklerden görüldüğü üzere merkez açısından taşrada, yerel 

açısından metropoliten alanlarda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile bir-

likte radikal ya da marjinal denilebilecek çözümlemeler gündeme gelmiştir. 

Sırası ile bu hususlar irdelendiğinde: 
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1.1. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Birleştirilmesi 

Bu yaklaşım, merkezi yönetimde uygulamaya koyulan başkanlık sistemi-

nin bir sonucu olarak merkez yerel ikileminde bütünlüğün ve istikrarın sağlan-

ması için ortaya atılmış çözümlemelerden birisidir. Vali, 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu’na göre il genel idaresinin başıdır (madde: 4). Valiler, İçişleri Bakanlı-

ğı’nın inhası, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin 

olunur (Madde: 6). Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her 

Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır (madde: 9). 

Valiler halen büyükşehir olmayan yerlerde yerinden yönetim ilkesine göre yapı-

landırılmış il özel idarelerinin başkanlığını yürütmektedir. Aynı şekilde 2014 

yılına kadar, metropoliten alanlarda hizmet veren il özel idarelerinin başkanlığı-

nı da valiler yürütmüşlerdir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı açısından 

özerk yerel yönetim için karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi yeterli 

görülmüş yürütme için bu husus aranmamıştır. Dolayısı ile yerinden yönetim 

ilkesine göre yapılandırılmış kuruluşların yürütme erkinin atamayla gelmesinin 

bahsi geçen şarta aykırılık içermediği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

daha evvel il özel idarelerinin başı olan vali; büyükşehir belediye başkanlığı 

görevini de üstlenebileceği dile getirilmiştir. Böylece merkezi yönetimin taşra-

daki ajanı, merkezi yönetimin değişim ve dönüşümüne yerelden en güçlü etkiyi 

yapabilecek olan büyükşehirlerin başına geçirilerek bir taraftan merkezi yönetim 

hizmetleri ile yerel yönetim hizmetleri arasındaki yeknesaklık sağlanırken, diğer 

taraftan büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetimi değişime zorlayan siyasal 

ve yönetsel alandaki riskli boyutları bertaraf edilebileceği iddia edilmiştir.   

Tartışmanın bir diğer boyutu ise valilik ve belediye başkanlığının birleşti-

rilmesi ve valilik ile kaymakamlık makamlarının kaldırılması fikri üzerine otur-

muştur. Bu konuda İsmet Berkan, 21.09.2013 tarihli Hürriyet Gazetesinde ya-

yımlanan makalesinde şu ifadelere yer vermiştir17:  

“Modern demokrasi, yerel demokrasiyi hakkıyla yaşayan demokrasidir. 

Ama Türkiye’de yerel demokrasinin gerçek demokrasi olmasının önündeki en 

büyük engel, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki ‘vesayet deneti-

mi’dir. Bizim Anayasamıza göre yerel yönetimler Ankara’nın vesayeti altında-

dır. Bu vesayetin başlıca uygulayıcısı da kaymakam ve valilerdir. Bu atanmış 

yöneticiler her durumda seçilmiş belediye başkanının üzerindedir. Peki valilerin 

                                                       
17http://www.hurriyet.com.tr/vali-ve-kaymakama-sahiden-ihtiyac-var-mi-24755808 (Erişim 

Tarihi: 10.06.2018). 
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ve kaymakamların hiç olmadığı bir Türkiye hayal edemez miyiz? Bir valinin 

yaptığı ama seçilmiş belediye başkanının yapamayacağı ne vardır? Hiçbir şey!  

Dün bu köşede yerel yönetimlerle ilgili yapılan bir reformun bizi biraz daha 

yerel demokrasiye yaklaştırdığını ama hala gidilmesi gereken çok yol olduğunu 

anlatmaya çalıştım. Bugün ülke nüfusunun yüzde 90’a yakını belediye sınırla-

rında, yüzde 80’e yakını da büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşıyor. Yerel 

yönetimlerimizi daha da güçlendirmek, onlara sahip olmaları gereken kişiliği ve 

onuru kazandırmak için atmamız gereken adımların başında, vali ve kaymakam-

ları işsiz bırakmak olmalı. Kentler, seçilmiş, bizim seçtiğimiz yöneticiler tarafın-

dan yönetilmeli; kentle ilgili kararlar bizim seçtiğimiz meclisler tarafından 

alınmalı. Vali ve kaymakamların yokluğunun Ankara’daki hükümet dışında kim-

se tarafından hissedilmeyeceğine adım gibi eminim. İkinci aşamada yerel yöne-

timlerin mali özerkliğini daha da güçlendirmek olmalı. Adıyla söyleyeyim, bazı 

alışveriş vergilerinin oranını belirleme ve o vergileri toplama yetkisi belediye 

meclislerine devredilmeli. Ve belki en zor aşama: Ankara, ihtiyacı için fiilen 

kullandıkları dışındaki bütün gayrimenkullerini belediyelere devretmeli, ‘Milli 

Emlak’ın elinde merkezi hükümetin ihtiyaçları için o an kullanılmayan hiçbir 

gayrimenkul kalmamalı. Son olarak da, ‘vilayet sınırları’ diye bilinen bütün 

sınırlar ‘belediye sınırları’ olmalı. Bugün büyükşehir statüsündeki 30 kentimiz 

için bu zaten böyle, bir an önce geri kalanı da aynı statüye kavuşmalı”; şeklinde 

radikal bir yönetim değişikliği tavsiyesinde bulunmuştur. Dolayısı ile vali ile 

belediye başkanlığının birleştirilmesi hususunda var olan iki uçlu radikal tartış-

malar atamayla büyükşehir yönetiminin başına gelebilecek vali ve tümüyle sis-

temin dışarısına çıkarılacak vali ve kaymakam ekseninde yürütülmektedir.  

1.2. Vali’nin de Büyükşehir Belediye Başkanı Gibi Seçimle  
İş Başına Gelmesi 

Demokratik yönetim geleneğinin bir sonucu olarak seçimler yönetsel ve 

siyasal meşruiyetin en önemli araçlarından birisidir. Özellikle kamusal mal ve 

hizmet sunumunda siyasaların belirlenmesi, bütçelerin ayırılması ve siyasalara 

uygun yönetsel faaliyetlerin icrasında seçim ve seçilmişlerin bu süreçleri yürüt-

mesi, siyasal anlamda meşruiyetin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Türki-

ye’de 2016 yılında kabul edilen anayasa değişiklik paketi ile uygulamaya gire-

cek olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” farklı başkanlık sistemlerinde 

var olan seçimli vali tartışmasını ayyuka çıkarmıştır. Halen cumhurbaşkanlığı 

görevini yürüten ve 2011 yılında başbakan olarak görev yapan Recep Tayyip 
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Erdoğan, 04.02.2011 tarihinde gazetecilere verdiği bir demeçte; başkanlık sis-

teminin Türkiye için faydalı olacağını dile getirmesinin ardından bu kez valilerin 

seçimle gelebileceği yorumunu yapmıştır. İfadelerinin devamı,18“başkanlık 

sisteminin parlamentoyu dışlayan bir sistem olarak görmüyorum. Orada farklı 

düşünüyorum. Başkanın her dediği olacak diye bir şey yok. Aksine orada ikili 

bir parlamento var. Hem Temsilciler Meclisi, hem Senato’dan geçecek. Mesela 

başkan harcamaları senatodan geçiriyor. Bizde bütçe Meclis’ten geçerken izin 

alıyoruz; sonra bir daha parlamentoya uğramıyoruz. Çok başlılığı ortadan kal-

dırıyor başkanlık sistemi. Bizde bir vali ataması üç kez gidip geliyor. Orada 

seçimle geliyor. Memur atamaları da aynı. Bir Milli Eğitim il müdürü 12 defa 

gidip geliyor. Erzurum Milli Eğitim Müdürü hapse girdi, kefaletle çıktı idare 

mahkemesi kararıyla göreve döndü.” (Milliyet Gazetesi, 04.02.2011)şeklinde 

olmuştur. 

Merkezi yönetim tarafından atanan vali, hem merkezi yönetiminin temsil-

cisi, hem de il özel idaresinn başı ve tüzel kişiliğini temsil etmekte olması nede-

niyle; kimilerince bir yerel yönetimin başında merkezi yönetim temsilcisinin 

atama ile gelmesinin yerel özerklikle bağdaşmadığı, dolayısı ile il özel idaresi-

nin başında bulunan valinin seçimle göreve gelmesi gerektiği savunusunu ifade-

lendirmişlerdir (Nadaroğlu, Varcan, 2005: 270). Valilik, İl İdaresi Kanunu’nda 

devletin ve hükümetin ildeki temsilcisi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nu’na göre istisnai memuriyet olarak tasnif edilmiştir (madde: 59).  Kendisi de 

mülki idare hizmetleri sınıfında Mülkiye Müfettişi olarak görev yapmış Erdo-

ğan’ın konu hakkındaki değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir (2016: 27-31):  

 Valiliğin istisnai memuriyet sayılması ve hükümetlerin bu konuda 

yetkilerini siyasi doğrultuda kullanmaları nedeniyle liyakatsiz atama-

ların varlığı; 

 İldeki yerel yönetim kuruluşunun (İl Özel İdaresi) başında olan vali 

yerel ihtiyaçları yakından görebilme şansı olmasına rağmen kendisini 

atayan siyasi otoritenin programı dışında hareket edememesi; 

 Vali olabilmek için yürütülen siyasi çabaların mülki idare sınıfında 

seviyesiz süreçler geliştirdiği; 

 Yanlı ve siyasal süreçlerin tarafı olması nedeniyle tarafsız davranama-

yan Vali’ye yerelde olan güvenin azalması; 

                                                       
18 Milliyet Gazetesi, 04.02.2011. http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-valiyi-de-halk-

secmeli-mesaji-siyaset-1347976/ (Erişim Tarihi: 10.06.2018). 
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 Hükümet değil bakanların bile değişiminde üst düzey kamu görevle-

rinde yaşanan değişikliklerin Valilik makamını yorması nedeniyle va-

lilerin de seçimler ile göreve gelip gitmesinin daha olumlu sonuçlar 

verebileceği; 

  Valilerin 5442 Sayılı Kanun’da sayılan yetkilerinin uygulamada gide-

rek azaldığı gerçeğinden hareketle halktan destek alarak göreve gel-

mesinin bu makamı daha da güçlü kılacağı; 

 6360 sayılı Kanun ile birlikte yerelleşme ve yerel yönetimlerin güç ve 

yetkisinin arttığı, merkezi yönetimin taşra teşkilatının bundan sonrası 

için siyasal sorumluluk yüklenme cesareti gösterebilmesinin gerektiği;   

 Valilerin seçimle göreve gelmesinin üniter yapıya zarar verebileceği 

iddiasının yersiz olduğu ve birlik ve beraberliğin ili aşan ulusal politi-

kalar ile sağlanması gerektiği için bu politikaları kabullenmiş bir vali-

nin seçimle göreve gelmesinin merkezi yönetim ve yerel halk desteği-

ni birleştirmesi sonucu oluşacak sinerjinin pozitif etkisi… 

1.3.  Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları Yerine  
İl Özel İdaresi Sistemine Geri Dönülmesi 

Bu savunuyu dile getirenler 6360 sayılı kanundan önce Büyükşehir Bele-
diyeleri olan yerlerde var olan İl Özel İdaresi sisteminin devam etmesi gerekti-
ğini; Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarının İl Özel İdaresinin oluştur-
duğu boşluğu doldurmak üzere kurulduğunu ve ardından tüzel kişilik verildiğini 
dolayısı ile ileriye doğru atılan adımların geriye doğru var olan kurumsal güce 
ve tecrübeye dönük talepler ürettiğini ifadelendirmektedir. Konu hakkında 
Kızılboğa ve Özaslan’ın değerlendirmeleri ise şöyledir (2013), “İl özel idaresi-
nin kaldırılması sonucunda ilde meydana gelebilecek boşlukları doldurmak 
amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 1982 Anaya-
sası’nın 127. maddesinde “kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 
biçimleri getirebilir” demekte ve Koordinasyon Başkanlığının kurulmasına im-
kân tanımaktadır; ancak hem 5302 sayılı Kanunun 4. maddesi hem de Anayasa-
sı’nın 10. maddesi dikkate alındığında 30 ilde il özel idaresinin kaldırılması 
Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 51 ilde il özel idaresi mevcudiyetini koru-
yacak; ancak 30 ilde il özel idaresi kaldırılacaktır. Bu durum 1982 Anayasasının 
10. maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık taşımaktadır. Bu mad-
deye göre devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır. İl özel idaresi kaldırılan iller-
deki halkla diğer iller arasında hizmette eşitlik unsurunun oluşturulması gerek-



Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet | 85 
 

mektedir. İl özel idarelerinin bir yerel yönetim birimi olarak yerel hizmetleri 
karşılamada ne derece etkin olduğu da sorgulanabilir; ancak Koordinasyon 
Başkanlığı’nın yerel talepleri karşılamada ne kadar etkili olacağı ve il özel ida-
resinin kaldırılmasından doğan boşluğu ne oranda dolduracağının çok iyi analiz 
edilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin özerkliğinin artırılması gerektiğin-
den ve hatta yerelleşmenin öneminden ve faydalarından bahsedildiği bir süreçte 
neden merkezi yönetimin kontrolünde bir birimin yerelde teşkilatlandırılmasına 
gerek duyulduğunun dayanakları ile belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmış 
olması gerekmektedir.  

Konuyla ilgili Çetin’in yaklaşımları şöyledir (2015: 263): “Yasayla ilgili 
diğer önemli nokta, yasal düzenlemenin Türkiye’de il özel idareleri bakımından 
il özel idareli iller ve il özel idaresiz iller olmak üzere ikili bir yapı ortaya çı-
karmasından kaynaklanmaktadır. Bu uygulama, kamu hizmetlerinde eşitlik ilkesi 
ile doğrudan bağlantılıdır. Bu kapsamda, 6360 sayılı Yasa’nın getirdiği hüküm-
lerin vatandaş açısından eşitlik ilkesini gözeterek uygulanması gereği ortaya 
çıkmaktadır”. 

1.4.  Taşra Yönetimi ile Yerel Yönetimler Arasında Görev, 
Yetki ve Kaynak Paylaşımının Yeniden Yapılması 

Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında hizmetlerin ni-
teliklerine uygun görev, yetki ve kaynak bölüşümü bulunmamaktadır. Paylaşım-
daki aşırı merkeziyetçi yapıyı rasyonel kaynak kullanamadığı gibi, hantal bir 
yapıya dönüştürmüştür. Bu durum yerel yönetimleri merkezi yönetimlere ba-
ğımlı hale gelmesine, güçsüzleşmesine neden olmuş, sonuç itibari ile hizmetler-
de etkinlik ve ekonomiklik ortadan kalkmıştır. Ayrıca hizmetlerin sunumunda 
halkın katılımı da sağlanamamıştır. Sonuç itibari ile merkezi yönetimin güdü-
münde güçsüz yerel yönetimler, şeffaf yönetim anlayışındaki noksanlık, halkın 
yönetime katılamaması gibi hususlar demokratik yönetimin gelişimini zorlaştır-
mıştır. Görev ve yetki paylaşımı açısından il özel idareleri ve köyler büyük 
oranda rol ve görev kaybına uğrarken, belediyeler ile merkezi yönetim arasında 
ise bazı konularda belirsizlik, bazılarında ise aynı görevin iki birim tarafından 
üstlenildiği durumlar söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde nüfus, tapu, eğitim, 
sağlık, trafik, gibi kimi hizmetler yerel yönetimler tarafından sunulurken Türki-
ye’de bu ve benzeri birçok hizmet merkezi yönetim uhdesinde yerine getirilme-
ye çalışılmaktadır. Belediyeler arasındaki görev paylaşımında yaşanan ikilem, 
büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında da yaşanmaktadır (Arslan, 
2005: 204).  
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Valilik ile belediye başkanlığı arasında var olan temsil ve meşruiyet kri-

zinin halen var olan yönetsel stok dâhilinde çözümlenmeye çalışılması yeni ve 

büyük sorunların gündeme gelmesine neden olabilir. Vali ile belediye başkanı 

arasında temsil ve meşruiyet sorununun çözümünde ilk olarak “Cumhurbaşkan-

lığı Hükümet Sistemi’nin lafzı ve ruhu doğru anlaşılmalıdır. Yeni sistem yöne-

timde istikrarı sağlamayı ve bu istikrarın meşruiyetini de toplumsal destek üze-

rine oturtmayı esas almaktadır. Dolayısı ile yönetimde istikrarın sağlanabilmesi 

için yönetimin ve yöneticinin meşruiyeti büyük önem arz etmektedir. Yönetimi 

ve yöneticiyi meşru kılan en önemli olgu toplumsal anlamda destek görmesi ile 

alakalıdır. Burada atanmışların seçilmişler karşısında daha en başta bir meşrui-

yet krizi ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Fakat seçilmiş bir iktidar tarafın-

dan atanıyor olmak; seçilmiş-atanmış arasındaki tartışmada atanmışların meşru-

iyet anlamında yaşadığı krizi ortadan kaldıran önemli bir ayrıntıdır. Bu ayrıntıya 

rağmen merkez için taşra olarak addedilen yerelde, yerel halkın hak ve çıkarları-

nı gözetecek en önemli yönetsel yaklaşımın yine yerel halkın tercihlerini ön 

plana alan yerel meclisler ve yerel yönetimler olduğu söylenebilir. Bu durum 

Türkiye’de geçmişten gelen yönetim kültürü ve stoku ile yeni hükümet sistemi-

nin çok hassas biçimde sentezlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan farklı 

bakış açıları ve çözümlemeler aşağıda ele alınmıştır.    

Yukarıda yapılmış değerlendirmeler nezdinde il sisteminin pekiştirilme-

sini amaçlayan bir yaklaşımın bu sistemin yaşadığı sorunlara çözüm getirmeye-

ceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu düzeydeki yönetsel dağınıklığı, etkinsizlik ve 

verimsizliği ortadan kaldırabilmek için geliştirilmesi gereken çözüm, yerel nite-

likli kamu hizmetleri üzerinde temel kararları alma, tercihleri yapma, kaynak 

bulma ve bu kaynakları hizmetlere tahsis etme yetkilerini yalnız ve yalnız yerel 

meclisler aracılığı ile yerel seçimlerle yerel politikacılara verecek, radikal bir 

yeniden düzenlemeye gitmek gerekmektedir (Yalçındağ, 1996: 12).  

Neoliberal politikalar ekseninde kamu sektörü ile özel sektör arasında ön-

görülen görev, yetki, sorumluluk paylaşımının Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında gerçekleşmesini sağ-

lamak, birçok sorunun oluşmadan çözümüne katkı sunmasına imkan verebilir. 

Bu kapsamda 2004 yılında Kamu Yönetimi Temel Kanunu Yasa Tasarısı’nda 

öngörülen ve mahalli nitelikteki tüm kamusal mal ve hizmetlerin yerel yönetim-

ler tarafından verilmesine yönelik içerik üzerinden bunlar dışında kalan adalet, 

savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler, dış politika, maliye, hazine, gümrük, 

diyanet, sosyal güvenlik, tapu kadastro, milli eğitim, nüfus ve vatandaşlık hiz-
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metleri, acil durum yönetimi gibi hizmetler merkezi yönetim tarafından verilme-

si esas alınmalıdır. (madde: 7-8). Merkezi yönetime atfedilmiş hizmetler dışın-

daki tüm hizmetler büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyeleri ve büyük-

şehir ilçe belediyeleri tarafından, büyükşehir olmayan yerlerde il özel idareleri 

tarafından yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Mülki idarenin buradaki rolü yerel 

yönetimler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, ilgili norm, teamül ve yön-

temler ile planlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, bu hizmetlerin işle-

yişi ile ilgili yönlendirmeyi sağlamak olmalıdır. Böylece birçok hizmetin ger-

çekleşmesinde rol üstlenen mülki idarenin bahsi geçen hizmetlerde ortaya çıkan 

başarısızlıklar nedeniyle anlamsızlaşmasının önüne geçilerek merkez ve yerel 

arasında olumlu bir dengenin sağlanması da mümkün hale gelebilir. Bu türden 

bir geçişin sağlanmasının ardından ilerleyen dönemde “Cumhurbaşkanlığı Hü-

kümet Sistemi”nin lafzı ve ruhuna uygun şekilde seçimli taşra yöneticiliği sis-

teminin tartışılması daha doğru sonuçlar verebilir.   

2. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERE DAİR SEÇİM  
SİSTEMLERİNİN TEMSİLDE ADALET VE MEŞRUİYET  
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ön plana çıkan tartışma-

lardan birisi hiç şüphesiz seçim sistemi ve seçim bölgelerinin yeniden belirlen-

mesi üzerine yoğunlaşmıştır. Yerel yönetimler açısından mevcut seçim sistemi-

ne yönelik güçlü bir itiraz ön plana çıkmasa da; büyükşehir belediye meclisleri-

nin oluşumunda temsilde adalet ilkesinin fazlası ile yara aldığı dile getirilen 

hususlardandır. Ayrıca büyükşehir içerisinde yer alan ilçelerden gelen üyeler ile 

oluşan büyükşehir belediye meclislerinin metropoliten alana bütüncül bir bakış 

yerine mikro düzeyde bakış sergiledikleri eleştirisi de göze çarpan önemli tar-

tışma konularından birisidir. Yine dezavantajlı grupların temsili ve siyasal sis-

teme katılımı konusunda var olan kısırlık ve mahalle muhtarlarının yerel yöne-

tim kuruluşlarında temsiline yönelik gelişen talepler son dönemin tartışılan diğer 

başlıklarıdır.   

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde seçim bölgelerinin yeniden be-

lirlenmesine ihtiyaç olup olmadığı tartışması, temsilde adalet ve yönetimde istik-

rar açısından büyük önem arz etmektedir. Uygulanmakta olan seçim sisteminin 

yasama ve yürütme arasındaki ahengin yakalanabilmesi için ayrıca bir öneme 

sahip olduğu aşikardır.  



88 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

Her ülke seçim sistemlerini belirlerken, kendi şartlarını göz önüne almak-

tadır. Çünkü her ülkenin toplumsal yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. 

Türkiye’de liste usulü çoğunluk sistemiyle başlayan seçim serüveni yönetimde 

istikrar ve temsilde adaleti sağlamaya yönelik olarak iki farklı uygulama ile 

hayat bulmuştur.  Bunlar yönetimde istikrarı önceleyen dar ve daraltılmış bölge-

lerde tatbik edilen çoğunluk sistemi ile mevcut d’Hont sistemini bünyesinde 

barındıran nispi temsil sistemidir. Türkiye’de son olarak Ak Parti Hükümeti 

tarafından 2013 yılında kamuoyu ile paylaşılan demokratikleşme paketi içerisin-

de yer alan seçim sistemi değişiklik önerisinde, alternatif seçim sistemi olarak 

dar bölge seçim sistemi tartışmaya açılmıştır. Bu kriterin önünde yatan en önem-

li sebep yönetimde istikrarın sağlanmak istenmesidir (Akıncı, 2017: 417-418).  

Türkiye’de seçim sistemi; hem yönetimde istikrar açısından, hem de tem-

silde adalet açısından sürekli eleştiriye maruz bırakılmıştır ve bu eleştirilerin 

temelinde özellikle temsilde adaletin sağlanamamasının yönetimde istikrarı 

gölgeleyeceği; ya da yönetimde istikrarın sağlanamamasının temsilde adaleti 

önemsizleştireceği iddiaları bulunmaktadır. Burada akla gelen soru şudur? Tem-

silde adalet üzerinden yönetimde istikrar sadece seçim sistemindeki değişimle 

temin edilmesi mümkün müdür? Ya da yönetimde istikrarın sağlanabilmesi, 

temsilde adaletin önünü açmak için yeterli midir? 

Her iki soruya da gönül rahatlığı ile evet cevabı vermek çok mümkün gö-

zükmemektedir. Burada hükümet sistemi, siyasi partiler kanunu, meclis karar 

verme şekilleri ve işleyişini içeren tüzükler de büyük önem arz etmektedir. Bu 

açılardan bakıldığında birbiriyle ters orantılı işleyen temsilde adalet ve yönetim-

de istikrar mevhumlarının ortaya çıkardığı çelişkili durumu giderebilmek için en 

etkili araçlardan birisi hiç şüphesiz benimsenecek “hükümet sistemi”dir. Türki-

ye’de benimsenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, sert kuvvetler ayrılı-

ğını esas alması nedeniyle, önceden parlamenter sistemin doğasında var olan 

yasamanın içerisinden çıkan yürütme yerine direk seçilen yürütme sayesinde 

temsilde adaletin sağlanmasının önünü açacak önemli bir etmen olmuştur. Ayrı-

ca yürütme erkinin seçimi başta olmak üzere meclise girebilmek veya mecliste 

kanun yapmaya yönelik yeterli çoğunluğu sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan 

ittifaklar; müzakereci-oydaşmacı demokratik kültürün yeşermesine katkı sun-

muştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetsel açıdan siyasal istikra-

rın garanti altına alınmış olması, temsilde adaleti sağlamaya yönelik siyasi parti-

ler kanununda gerekli değişime gidilerek seçim barajının aşağı çekilmesi ihtiya-

cını ortaya çıkarmıştır.   
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Seçim sistemlerini alakadar eden bir diğer husus, yerel yönetim seçimle-

ridir. Türkiye’de yerel yönetimlerin kişi organları olarak belediye başkanları, 

büyükşehir belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları- eş anlamlı yasal 

terimlerle- “çoğunluk/ekseriyet” sistemine göre seçilir. Belediye başkanlığı ve 

büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri bakımından 2972 sayılı Mahalli İdare-

ler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’da 

belirtildiği üzere “en çok oy alan aday” seçildiği için tek turlu çoğunluk sistemi 

uygulanmaktadır. Aynı kanun uyarınca siyasi partiler, belediye meclis seçimle-

rinde aday listelerinde d’Hondt usulü nispi temsil sistemine göre seçilen adayla-

rından ayrı olarak yazılmak üzere belediye meclisi üye sayısına göre 1’den 6’ya 

kadar “kontenjan adayı” gösterirler. Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrele-

rinde “gereçli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları 

belediye meclisi üyeliğini kazanmış” olacakları için belediye meclisi seçimle-

rinde kontenjan adayları bakımından –duruma göre- tek adlı veya çok adlı (liste-

li) tek turlu çoğunluk sistemi uygulanmaktadır (Türk, 2006: 81). 

Yerel yönetim seçimleri ile ilgili Özbey farklı bir sistem önerisi getirmiş-

tir: (1999: 141-142): “…yerel demokrasinin gelişmesi ve belediyelerin daha 

sağlıklı işleyebilmesi için belediye meclisi seçimlerinde, halkın kendini ifade 

etmesine en geniş olanak tanıyan ve halk ile temsilciler arasında yakın bir ilişki 

ve iletişim kurulmasını sağlayacak dar bölgeli, iki turlu ve nispi takviyeli karma 

bir seçim sisteminin uygulanması yararlı olacaktır”.  Aynı çalışmada Özbey, 

belediye başkanlarının da belde halkının küçümsenmeyecek bir çoğunluğu tara-

fından seçilmesini sağlamak ve belediye yönetim sistemi içerisinde başkan-

meclis dengesini kurmak için, belediye başkanlarının da iki turlu bir sistemi ile 

seçilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Tabi belediye başkanlığı seçiminde sadece 

iki turlu sistemin kullanılması diktatörlüğe neden olabileceği bu nedenle meclis 

seçimleri ile başkanlık seçimleri arasında tutarlı bir ilişki kurulması gerektiğini 

vurgulamıştır (1999: 143).  

Özbey’in bahsettiği diktatörlük aslında seçim sistemlerinin sonucunda 

değil ama belediyelerde uygulanan hükümet sisteminin bir sonucu olarak belir-

miş gibidir. Eryiğit ve Kızılboğa Özaslan’ın bu husustaki değerlendirmeleri 

şöyledir (2017: 122): “Türk Belediyecilik Sistemi’nde her ne kadar güçlü baş-

kanlık sisteminin uygulandığı iddiası gündemde tutulsa da, aslında anayasa 

hukuku ve siyaset bilimi yazınından elde edilen verilerle kıyaslamalı irdelendi-

ğinde mevcut uygulamanın parlamenter sistem ile sentezlenmiş başkanlık sistemi 

olduğu söylenebilir. Fakat burada şu hususun altını çok kalın bir şekilde çizmek 
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gerekmektedir. Hükümet sistemleri bakımından yasama ve yürütme gücünün 

yasama erkinin kontrolünde birleşmesi halinde ortaya çıkan meclis hükümeti 

modelinin aksine yasama ve yürütme erkinin yürütme erkinin kontrolünde bir-

leşmesi halinde ortaya çıkan otoriter yönetim anlayışının mevcut Türk Belediye-

cilik Sistemi’nde direk güçlü başkanlık ya da süper başkanlık şeklinde yorum-

landığı yadsınamaz bir gerçektir. Bahsi geçen uygulamanın daha demokratik ve 

daha katılımcı bir anlayışa evrilebilmesi için belediyecilik sisteminde meclis ile 

başkan arasındaki ilişkilerin başkanlık sisteminde bahsi geçen sert kuvvetler 

ayrılığı yaklaşımına dönüştürülmesi gerekmektedir”.   

Yerel yönetim seçimleri açısından var olan bir diğer sorun alanı ise bü-

yükşehir belediye meclisleri ile encümenin oluşum şekliyle alakalıdır. Kimi 

düşünürler mevcut büyükşehir belediye meclislerinin oluşumunu hukuki açıdan 

sorunlu bulurken, kimileri siyasal ve yönetsel açıdan bir takım problemler dile 

getirmektedir. Bu hususta Derdiman konu ile alakalı yaptığı değerlendirmede 

(2012: 64-69): 1982 Anayasası’nda; “karar organları seçimle işbaşına gelen” 

ibaresini taşıyan 127. maddedeki düzenlemeye istinaden büyükşehir belediye 

meclislerinin direk seçimle işbaşına gelmediği ve aynı şekilde karar organı hü-

viyeti yüklediği encümende atanmış üyelerin varlığı nedeniyle hukuki açıdan 

mevcut uygulamaya muhalefet etmektedir.  

Siyasal ve yönetsel açıdan büyükşehir belediye meclislerinin oluşumuna 

karşı geliştirilen itirazların özünde temsilde adalet ilkesinin hırpalanması ve 

mikro düzeyden gelen temsilcilerin makro düzeyden bakabilme yetisine sahip 

olamaması sorunu bulunmaktadır. Büyükşehir belediye meclislerinde temsilde 

adaletin sağlanamaması ile ilgili Arıkboğa; ikisi coğrafi, ikisi siyasi dört farklı 

görünümü içeren analitik bir değerlendirme yapmıştır. Bunlar (2014: 58): 

 Büyükşehir belediye meclislerinde ilçelerin nüfuslarıyla orantılı bi-

çimde temsil edilememesi; 

 Merkez-çevre ilçe grupları arasında büyükşehirde büyük nüfuslu mer-

kez ilçelerin büyükşehir belediye meclisinde dikkati çekecek biçimde 

eksik temsili; 

 Büyükşehir belediye meclislerinin dolaylı temsil sistemine dayalı ya-

pısı  

 Büyükşehir belediye sınırının il sınırına kadar genişletilmesi sonrasın-

da küçük nüfuslu ilçelerin büyükşehir belediye meclislerinde oluştur-

duğu temsil durumu… 
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Burada özellikle dolaylı temsil olgusuna kuramsal açıdan değinmekte 

fayda vardır. Metropoliten yönetim açısından var olan kuramlar şu şekilde sayı-

labilir (Oktay, 2016: 67-68): 

 Metropoliten bölgede konsolidasyonu savunan “Metropoliten Reform 

Yaklaşımı” 

 Metropoliten bölgede parçalı yapıyı savunan “Kamu Tercihi Teorisi”  

 Yerel düzeyde demokrasi ve hizmetlerdeki dengeyi muhafaza ederek 

demokrasi ve küresel rekabet arasında yeni bir dengeyi ifade eden 

“Yönetişim Kuramı”. 

Metropoliten yönetim kuramları açısından bakıldığında Türkiye’deki bü-

yükşehir belediyesine yönelik düzenlemelerin kuramsal düzlemde kamu tercihli 

yönetişim yaklaşımından 5747 ve 6360 sayılı kanunlar ile birlikte reformcu 

yönetişim yaklaşımına evrildiği (Eryiğit: 2018: 72); metropoliten alanda ilçe 

belediye meclislerinden büyükşehir belediye meclislerine katılımın engellenmesi 

halinde yönetişim ilkesinin zarar göreceği ifade edilebilir.      

Ayrıca dezavantajlı grupların temsili ile ilgili var olan sorunlara yönelik 

asli belirleyici olgunun sosyolojik faktörler olduğu aşikârdır. Sosyolojik olarak 

var olan derinlik dezavantajlı grupların gereği gibi siyasal sistem içerisinde tem-

sil edilmesini zorlaştırmıştır. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, göçmen vb birçok 

dezavantajlı grubun siyasal sistemde temsil edilebilmesini sağlamak sadece 

hukuki düzenlemeler ile mümkün gözükmemektedir. Dezavantajlı grupların 

siyasal sistemde temsil edilmesine yönelik önlemlerin sadece hukuki düzenle-

meler yolu ile sağlanmasının mümkün olmadığı yaşanan tecrübeler ile sabittir.  

Fakat burada merkez yerel ikileminde sosyal politika, sosyal hizmet ve 

sosyal yardım olgularının paylaşımından kaynaklı problemler olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu noktada merkezi yönetimin sosyal politika, sosyal hizmet 

ve sosyal yardım konusunda kıskanç tavrı; dezavantajlı grupların tüm platform-

larda kendilerinin temsilini zorlaştıran boyutlar oluşturmaktadır.  

Yerel hizmetlerin aristokratik bir bakış açısı ile teknik anlamda yeterli 

yöneticiler tarafından sağlanabilmesi için belediye başkanlarının belli yetkinlik-

lere sahip olması gerektiği düşüncesi, gündemde tartışılan bir diğer konudur. Bu 

konu, insanlık var olduğundan beri tartışılan hususlardan olup Demirel’in konu 

hakkındaki açılımı şu şeklide olmuştur (2014, 368):  
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“Antik Yunan düşünürlerinden Platon ve Aristoteles de sosyal ve bireysel 

açıdan erdem kavramı üzerinde durmuştur. Platon ve Aristoteles, Fârâbî ile 

benzer biçimde, devletin en üst mertebesine yerleştirdiği filozof yöneticinin er-

demlerin en üstünü olan bilgeliğe sahip olmasını istemiş, yöneticinin öncelikli 

görevinin yurttaşların erdemli hale getirilmesi olduğunu belirtmiştir. Düşünür-

lere göre; “adalet” en üstün erdem olup diğerlerini de içine almaktadır ve poli-

tik düşünme erdemi ile ahlaki erdemler karşılıklı olarak birbirini gerektirmekte-

dir. 

Türk-İslam Tarihi açısından da bakıldığında her zaman için yöneticinin-

liderin belli niteliklere sahip olması gerektiği vurgulanmış ve adaletin gerçek-

leşmesi için bunun önemli bir şart olduğu dile getirilmiştir (Demirel, 2014: 368). 

Yönetim biliminin ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemde ise 

yöneticinin taşıması gereken özellikler ise klasik, neo klasik ve modern yönetim 

teorilerine göre farklılık göstermiştir. Bu kapsamda klasik dönemde lider yöneti-

cinin doğuştan gelen özelliklerine göre tanımlama yapılırken, neo klasik dönem-

de sergilemesi gereken davranışlara yoğunlaşmıştır. Modern dönemde ise lider 

yöneticinin durum ve şartlara göre esnek karar verebilen ve değişimi yönetebilen 

niteliklere sahip olması gerektiği üzerinde durulmuştur.  

Yukarıda seçim sistemleri ve 1982 Anayasası’nın 67. maddesinde seçim 

kanunlarının temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak bi-

çimde düzenlenmesi gerektiği hükmünden hareketle tartışmanın sadece bu açı-

dan değerlendirilmesi anlamsız olacaktır. Burada sadece seçim sistemi değil, 

hükümet sistemi ve siyasal partiler kanununda yapılacak kimi düzenlemeler ile 

siyasal açıdan temsil ve meşruiyet sorunları en aza indirilebilir. Bu kapsamda 

Türkiye’de 2016 yılında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sert 

kuvvetler ayrılığı yaklaşımından hareket ile yasamadan çıkan yürütme olgusunu 

terk etmesi nedeniyle temsilde adaletin teminine yönelik önemli bir açılım sağ-

lamıştır. Ayrıca yürütmenin tespitinde partiler arası ittifak arayışları yasama 

içinde bu ittifakların sürdürülmesi talebini beraberinde getirmiş ve 2018 yılının 

başında “Seçim İttifakı Kanunu” kabul edilmiştir. Böylece katılımcı, müzakereci 

ve oydaşmacı demokratik kültürün gelişimi; yönetimde istikrarı sarsmadan tem-

silde adaleti sağlayacak biçimde garanti altına alınmıştır. Bundan sonra atılması 

gereken adımlar:  

 Seçim barajlarının daha aşağı çekilerek temsilde adalet ilkesinin daha 

da güçlendirilmesi; 
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 Oligarşinin Tunç Kanunu’nu fazlası ile güçlendiren Siyasal Partiler 

Kanunu’nda değişikliğe gidilerek tavandan tabana kurgu yerine de-

mokratik yönetim ilkesine daha uygun olan tabandan tavana kurguyu 

gerçekleştirecek düzenlemelerin yapılması;  

 Yürütme için var olan tekrar seçilme ile ilgili sınırlamanın yasama için 

de gözden geçirilmesi; 

Yerel yönetimler açısından temsil ve meşruiyet sorunu siyasal açıdan ir-

delendiğinde her ne kadar farklı modeller tavsiye edilmiş olsa da; mevcut mode-

lin temsil ve meşruiyet açısından büyük bir sorun üretmediği ifade edilmektedir. 

Fakat demokratik yönetim kültürünün belediyelerde güçlendirilebilmesi için 

yerel seçimler ile beliren organlar arasında dengenin gözetilmesi kaçınılmaz bir 

ihtiyaçtır. Bu kapsamda yürütmeyi temsil eden belediye başkanının aynı zaman-

da meclise de başkanlık etmesi; her ne kadar güçlü başkanlık, süper başkanlık, 

başkanlık gibi olgular ile kavramsallaştırılsa da; hükümet sistemleri açısından 

başkanın meclisteki hakimiyeti, otoriter ya da diktatör yönetim şeklinde ifade 

edilmektedir. Eryiğit ve Kızılboğa Özaslan’ın bu sorun karşısındaki tavsiyesi şu 

yöndedir (2017: 122): 

“Bu kapsamda halk tarafından seçilen başkanın, halk tarafından seçile-

rek tek kademe ya da iki kademeli bir süreçle oluşan belediye meclisleri içeri-

sinde yer alan rolünün tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Başkanlık sisteminde 

sert kuvvetler ayrılığının bir gereği olarak yerel halk tarafından seçilen başka-

nın, belediye meclis başkanlığı ve üyeliğinden çıkartılması yönetsel sistemde 

meclis ve yürütme gücünün sadece yürütme erki üzerinde toplanmasını engelle-

yerek daha demokratik ve katılımcı bir yönetsel modelin oluşmasını sağlanabi-

lir. Böylece halen uygulanmakta olan ve parlamenter sistem ile başkanlık siste-

minin sentezinden oluşmakla birlikte meclis ve yürütme erkinin gücünü yürütme 

organında birleştiren modelin demokratik anlamda ortaya çıkardığı birçok so-

runun ortadan kaldırılması mümkün hale gelebilir”. 

Yerel yönetimler açısından temsil ve adalet ile meşruiyet açısından ön 

plana çıkan sorunlardan birisi de hiç şüphesiz karar organlarının oluşum biçimi-

dir. Burada büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu ve encümenin karar 

organı şeklinde nitelendirilmesi hukuki, siyasi, yönetsel birçok itirazı beraberin-

de getirmiştir.  Yukarıda konu edilen sorun ve geliştirilen itirazlara yönelik ola-

rak büyükşehir belediye meclislerinin oluşumuna dair Arıkboğa’nın geliştirdiği 

çözümlemeler şu şekildedir (2014: 59): 
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“Bu günkü gibi dolaylı seçim yöntemine devam edilmesi halinde meclis 

üyeliğine ilişkin nüfus dilimlerinin büyükşehire özgü olarak yeniden düzenlen-

mesi, 20 binden daha az nüfuslu ilçelerde sadece başkanın BŞB meclisine gitme-

si kısmi iyileşme sağlayacak önerilerden bazılarıdır. Daha köklü bir çözüm, ilçe 

büyüklüklerinin yeniden gözden geçirilmesi önerisine dayanır ve sistemin yapı-

sında da değişiklik yapmayı gerektirir. Bu tür düzenlemeler coğrafi temsil ada-

letine olumlu katkı yapacaktır”; şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştur.  

Görüşlerinin devamında Arıkboğa (2014: 59-60): 

“… siyasi temsil adaletsizliğine fazlasıyla etki eden unsurlardan birinin, 

YSK’nın kontenjan üyelere ilişkin yorumu/kararı olduğu belirtilmişti. Dolayısıy-

la bu hatalı yorumu ortadan kaldıracak şekilde yasada bir düzeltme yapılabilir. 

Bu da siyasi temsil adaletsizliğinde kısmi iyileşme sağlayabilir. Daha köklü 

iyileşmeler onda birlik baraj ve kontenjan adaylığı yöntemine dayalı sistemde 

yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir. Bir başka öneri büyükşehir belediye 

meclisi üyelerinin doğrudan seçilmesidir. Hatta diğer meclislerden farklı olarak, 

büyükşehir belediye meclislerinin tam zamanlı olarak çalışması da (TBMM gibi 

her haftanın belirli günlerinde) tartışma gündemine taşınabilir. Doğrudan seçim 

yöntemine geçilmesi durumunda ilçelerin seçim bölgesi yapılması uygun olmaz. 

Bunun yerine iki alternatif düşünülebilir: Birincisi ilin tek seçim bölgesi olması 

(İstanbul gibi illerde birden fazla seçim bölgesi olabilir), ikincisi ilin merkez ve 

çevre ilçeler şeklinde iki ayrı seçim bölgesine ayrılması. Bu tür bir yöntem be-

nimsendiğinde, coğrafi ve siyasi temsil adaletinin ötesinde, temsilin niteliğine 

ilişkin de önemli iyileşmeler sağlanabilir. Adaletsizliği giderici çözümler olduk-

ça çeşitlidir. Siyasi iradenin benimseyeceği yaklaşıma göre, bazı değişiklikler, 

sadece temsil sisteminde değil büyükşehir belediyesinin dayandığı modelde de 

değişiklik yapmayı gerektirebilir”. 

Arıkboğa’nın yaptığı önerilerden özellikle büyükşehir belediye meclis 

üyelerinin direk seçilmesine yönelik olanı literatürde çok tartışılmakla birlikte 

katılımcı, müzakereci, oydaşmacı demokratik kültürün bir yansıması “metropo-

liten yönetişim” olgusunu hırpalayabileceği gözlerden kaçırılmamalıdır. Bu 

açıdan metropoliten yönetişim yaklaşımını zedelemeyecek şekilde büyükşehir 

belediye meclisleri seçimlerinde ilçe belediyelerinden katılım ve direk seçimi 

içine alan iki yaklaşımlı bir kurgu geliştirilebilir. 
  



Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet | 95 
 

Yukarıda ifade edilen hukuki itirazlardan bir diğeri karar organlarının 
oluşumuna dair encümen üzerinden anayasaya aykırılık iddiası üzerine yaslan-
maktadır. Türkiye’de belediye encümeninin işlevi ile ilgili literatürde bir kafa 
karışıklığı bulunmaktadır. Bu alanda çalışan kimi aydınlar encümeni sadece bir 
karar organı olarak anarken, kimileri ise yürütme organı olarak ifade etmekte, 
bir kısım aydınlar karar ve danışma organı olarak belirtirken; kimileri ise hem 
yürütme ve hem de hem danışma organı olarak ifadelendirmektedir (Eryiğit, 
2016: 444). Yaygın olan kanaat ise son dönem yapılan belediye reformları ile 
birlikte meclislerin yetki, işlev ve sorumluluklarının arttırılmasına paralel her ay 
toplanması ile birlikte encümenin karar organı niteliğinin zayıflayarak yürütme 
ve danışma organı niteliğinin ön plana çıktığı şeklindedir. Bu nedenle yürütme 
ve danışma organı niteliği çok daha ağır basan encümeni, karar organı gibi de-
ğerlendirilerek yapılan itirazlar biraz haksız görülmektedir. Fakat burada ele 
alınması ve çözümlenmesi gerekilen husus, belediyelerde başkanlık sistemi 
gereği gibi uygulanacaksa encümenin yönetim kurulu şeklinde yapılandırılması 
ve seçilmişler ile atanmışlardan oluşan yapısının tekrar gözden geçirilmesi ge-
rekliliğidir.   

Siyasal temsil ile ilgili bir diğer sorun dezavantajlı grupları içermektedir. 
Gerek, engelliler, gerek kadınlar, gerek yaşlı ve çocuklar, gerekse göçmenlerin 
siyasal katılım ve temsil ile ilgili önlerinde bulunan engellerin, hukuk losyonunu 
kullanılarak aşmaya çalışmak yetersiz ve yersiz bir çaba olarak değerlendirilebi-
lir. Dezavantajlı grupların siyasal sisteme katılımı ve temsil edilebilmeleri sos-
yolojik açıdan gelişme ile doğru orantılıdır. Bu bakımdan göçmenlerin vatandaş-
lık ve siyasal katılım ile ilgili önlemlerin hukuki açıdan sağlanması dışında diğer 
dezavantajlı grupların siyasal sistem içerisinde kendilerini etkin şekilde ifade 
edebilmesini temin edebilmek için özellikle yerel yönetimlerin katılımı sağlayan 
farklı yapılanmalarında (kent konseyleri başta olmak üzere) bu gruplara dair 
komisyon ve örgütlenmelerin desteklenmesi gerekmektedir. Yine yerel yönetim-
ler, sosyal belediyecilik kapsamında dezavantajlı grupları dezavantaj taşımayan 
gruplarla dengelemeye ve rehabilite etmeye yönelik kurumsal yapılar oluşturma-
sı elzemdir. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik verilen hizmetlere dair politi-
kanın merkezi yönetim tarafından belirlenmesi, bu politikalara uygun sosyal 
hizmetin yerel yönetimler tarafından sağlanması ve yine sosyal yardım konu-
sunda da yerel yönetim ve sivil toplumun vazifelendirilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’de sosyal hizmet ve sosyal yardımın yeni hükümet sisteminde merkezi 
yönetimden alınarak yerel yönetim ve sivil topluma teslimi temin edilmeli, böy-
lece dezavantajlı grupların başta yerel yönetimler olmak üzere diğer tüm plat-
formlarda kendilerini daha güçlü ifade etmesinin önünün açılması sağlanmalıdır.   
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Yerel yönetimlerin başkanları için kriterler belirlenmesi ve bu kriterler 

üzerinden seçimlerinin gerçekleşmesi ile ilgili var olan tartışmalar antik dönem, 

ortaçağ, aydınlanma dönemi, modern dönem ve post modern dönemde her za-

man gündeme gelmiş bir derinliğe sahiptir. Bu konuda Kurtbaş (2017: 410) 

siyasal alanın oligarşik hakimiyet alanı sağladığını, demokrasileri zafiyete uğra-

tan ve onları sözde demokrasilere dönüştüren oligarşik yapılanmalara karşı pra-

tikte işe yarayacak siyasal modellerin geliştirilmesi gerektiği ve bunun elitist 

yapıların demokratikleştirilmesi bakımından eşitliğe ve aktif vatandaşlığa vurgu 

yapan katılımcı demokrasinin içinde cumhuriyetçi güçlü elitlerin olduğu güçlü 

demokratik elitizm ile çözülebileceğini ifade etmiştir.  

Bachrrach tarafından (1967, 97-98; akt., Arslan, 2003: 121), demokratik 

elit teorisi “eşitlik” olgusu üzerine yaslanması ve bu eşitlik anlayışının demokra-

si teorisi açısından gücün toplum kesimleri arasında eşit dağılım ilkesinden daha 

ziyade önemli olan gücün eşit dağılımı olmayıp güçlü bir konuma ulaşabilmede 

fırsat eşitliğin esas alınması olduğu vurgulanmıştır. Bachrrach’ın yaklaşımları 

ekseninde liberal demokrasilerde özellikle güçlü demokratik elitizm yaklaşımı 

minvalinde Türkiye’de belediye başkanları için belli kıstaslar belirlemenin eşit-

lik olgusu ve demokrasinin gelişimine olumlu katkı yapmayacağı; bu tür kıstas-

ların hukuk normları üzerinden tespiti yerine toplumsal tercihler ve bu tercihleri 

en güçlü şekilde harmanlayan siyasal partiler tarafından belirlenmesinin daha 

olumlu sonuçlar vereceği ve toplumsal tercihleri karşılayamayacak adayların 

yine demokratik süreçler içinde kendiliğinden eleneceği varsayılarak hareket 

edilebilir. 

3. MAHALLE MUHTARLIĞI KURUMUNUN KARŞI KARŞIYA  
OLDUĞU TEMSİL VE MEŞRUİYET SORUNU  

Metropoliten alan yönetiminin gelişmesine paralel muhtarlık kurumunun 

varlığına ihtiyaç olup olmadığı sorusu bir sorun haline gelmiş ve bu kurumların 

kuruluş amaçlarına gereği gibi hizmet edebilmesi için yeniden yapılandırılması 

ve yerel meclislerde temsil edilmesi gerektiği son dönemde fazlasıyla tartışılma-

ya başlanmıştır.  

Osmanlı’da ilk etapta dini birlikler kapsamında kurgulanan ve imamın ya 

da papazın yönetiminden sorumlu olduğu mahalle, 19. Yüzyılda II. Mahmut’un 

reformları ile değişime uğramış, mahallelerden sorumlu tutulan muhtarlar ilk 

olarak atama ile daha sonra seçim ile göreve gelmeye başlamışlardır. Tanzi-

mat’ın reformcu tutumu ile dönüşümünü yaşayan mahalle kurumu Cumhuriyet 
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sonrası dönemden günümüze kadar çok yönlü dönüşümlere sahne olmuştur. 

1913 tarihli Kanun-u Muvakkat ile muhtarlık kurumu yasal dayanaktan mahrum 

kalsa da, hükümet izniyle faaliyetlerine devam eden mahalle kurumu, 1934 yı-

lında fiilen kaldırılmış ve görevleri belediyelere devredilmiştir. Ortaya çıkan 

boşluk doldurulamayınca 1944 yılında Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 

Heyetleri Kurulmasına Dair Kanun’la tekrar mahalle muhtarlığı devreye sokul-

muştur (Kızılboğa Özaslan, Eryiğit, 2017: 225).   

Merkezi yönetimin önemli bir ajanı durumunda olan mahalle muhtarlığı 

ile ilgili Arıkboğa’nın 1990’ların sonunda ortaya koyduğu tespitler şöyledir 

(1999: 103-104): 

“Sosyal bir gerçek olarak var olan mahalle muhtarlığı, kendisi bir yöne-

tim birimi olmamakla beraber, yerel yönetimle merkezi yönetimin kesiştiği nok-

tada faaliyette bulunur. Seçilene kadar bir yerel yönetimci gibi hareket eden 

mahalle muhtarı, “kaymakamın elinden” mazbatasını aldıktan sonra merkezi 

yönetime ait kimi yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir. Ancak tekrar 

seçilmek isteyen her muhtar, bu süre içinde de yerel yönetimcilik oyununa de-

vam eder; diğer taraftan onu seçenlerde kendisinden bu “dans”ı beklerler”. 

Türkiye’de merkezden yönetim ilkesine uygun var olan idari yapılanma-

nın 2000’li yılların başından itibaren güçlü yerelleşme dalgası ile karşı karşıya 

kalması, muhtarlık kurumunun yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Özel-

likle metropoliten alanların yönetimine dair yaşanan gelişmeler köylerden ma-

halleye çevrilen ve tüzel kişiliği kaldırılan yönetim kademeleri ile birlikte gele-

neksel açıdan mahalleyi tartışmaların odağına yerleştirmiş ve aynı dönemde 

Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlanmaları ayrıca bu kuruluşlara ve başındaki 

muhtarlara önem atfedilmesini sağlamıştır.   

Bu dönemde yeni kurulan ve mevcut büyükşehir ve büyükşehir içindeki 

ilçe belediyelerinin mahalleler ile ilişkisinin güçlü tutulabilmesi için 2015 yılın-

da İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile muhtarlık ile ilgili daire başkanlıkları ve mü-

dürlükler kurulması sağlanmıştır (Kızılboğa Özaslan, Eryiğit, 2017: 226). Ma-

halle yönetiminin muhtar ve azalarından oluşan yönetsel yapısının etkin şekilde 

çalışmadığı dile getirilen bir diğer sorun alanıdır. Yine muhtarların mahallelerini 

bağlı bulundukları belediye meclisleri ve büyükşehir belediye meclislerinde 

temsil edememesi bir diğer problem olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kimi 

aydınlar mahalle ölçeğinde bir tüzel kişilik tanımlamasından bahsetmektedir.   
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6360 sayılı Kanun ile birlikte mahalleye dönüşen köylerin değişime yöne-

lik tepkilerini Muğla’nın bir takım ilçeleri açısından değerlendiren Demirkaya 

ve Koç sorunlar açısından şu sonuçlara ulaşmışlardır (2017 146-147): 

“6360 Sayılı Kanun’un hazırlandığı dönemde yerel halkın görüşlerinin, 

özellikle muhtarların, alınmaması düzenlemelere ilişkin beklentileri olumsuz 

yönde etkilemiştir. Muğla’nın yeni ilçeleri Menteşe ve Seydikemer’de, 6360 

Sayılı Kanun’un üç yıllık uygulama sürecinin sonunda; muhtarların yönetimi 

katılmaları ve karar alma süreçlerine etkileri azalma göstermiştir. Özellikle, 

kanun ile birlikte gelen değişiklikler sonrası büyük önem arz eden, kent konsey-

leri, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansı, odalar ve belediye meclislerinde 

yer alma oranları oldukça düşük kalmıştır. Muhtarların bu araçların işlevine 

ilişkin beklentilerinin olmaması da oldukça dikkate değerdir. Diğer taraftan 

büyükşehir/ilçe belediye başkanları ve vali/kaymakam ile yapılan toplantılara 

katılım oranının yüksek olması sorunların çözümünde etkili gördüklerini gös-

termektedir. Muhtarların sorun ve taleplerin iletilmesinde yeni iletişim araçları 

yerine birebir görüşmeyi tercih etmesi de geleneksel anlayışın devam ettiğini 

göstermektedir. Köyden mahalleye dönüşüm ile birlikte eski köylü yeni mahalle-

linin muhatabı yeni iki belediye gelmiş ve hatta yeni ilçelerin yeniden yapılan-

ması ile merkezi yönetim kurumlarına yakınlaşmıştır. Bu durum doğal olarak 

muhtarlığın etkisini azaltmıştır. Muhtarlığı daha kolay yürütülür hale getirmiş-

tir. Muhtarlar muhtarlığın zayıflamasına karşın kaldırılmasına karşı çıkmakta 

ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylemektedirler. Belediye meclislerinde 

oy hakkı ile birlikte muhtarların yer almasının ve nüfus, alan vb. kriterler ile 

kendilerine bütçe verilmesi gerektiğini belirtmektedirler”. 

Yukarıda bahsi geçen sorunlara dair literatürde ve uygulamada var olan 

tartışmalar ışığında geliştirilen çözüm önerileri ise şu şeklide sıralanabilir:  

 Mahalle kurgusunun muhtar ve azalardan oluşan yapısının mahalleyi 

tümüyle kapsayacak şekilde yeniden reorganize edilmesi,  

 Mahalle muhtarlıklarının etkin ve kaliteli hizmet sunumunun sağlan-

ması için belli bir nüfus ve ölçek kriterinin geliştirilmesi,  

 Belediyeler ile mahalle arasındaki ilişkinin daha güçlü temellere otur-

tulabilmesi için belediye meclislerinde muhtarlara yer verilmesinin 

sağlanması,  
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 Muhtarlıkların mahallelere yönelik hizmet taleplerinin etkin şekilde 

gerçekleşmesi için belediyeler tarafından bilişim ve iletişim teknoloji-

leri kullanılarak gerekli iletişim ağının kurgulanması … 

Türkiye’de halen bir takım mahalleler Anadolu’da neredeyse il nüfusu ile 

yarışabilecekken, kimi mahalleler çok küçük bir nüfustan teşekkül etmektedir. 

Nüfusu ve ölçeği büyük olan mahallelerin yönetimi ve temsili, muhtar tarafın-

dan zorlaşmaktadır. Bu nedenle başta metropoliten alanlar olmak üzere mahalle 

ölçeği ve nüfusu ile ilgili alt ve üst sınırların belirlenmesi kaçınılmaz bir zorun-

luluktur. Ayrıca muhtarın ve azaların tüm mahalleyi kapsayacak şekilde bir 

ilişki ağını yönetmeleri elzemdir. Burada; azalara ve muhtara destek açısından 

apartman temsilcileri, sokak temsilcileri adları altında farklı aktörler devreye 

sokulması düşünülebilir.   

Merkez yerel ikileminde mahalle muhtarlığı ile belediyeler arasındaki 

ilişkiyi güçlendirmek için Göküş, Bayrakçı ve Alptürker tarafından yapılan de-

ğerlendirme şöyledir (2013):  

“5393 Sayılı Belediye Kanununda mahalle ile ilgili yapılan düzenlemele-

ri, mahalle yönetimini güçlendirmek adına olumlu gelişmeler olarak değerlen-

dirmek mümkündür. Fakat bu düzenlemeler maalesef yeterli değildir. Çünkü 

yapılan düzenleme belediyeleri kesin bir yükümlülük altına sokmamıştır. Beledi-

yelerden, imkânları ölçüsünde muhtarlıklara yardım yapmaları istenmektedir. 

Bu imkânların, sınırının ne olduğu konusunda objektif bir ölçüt yoktur. Bu ne-

denle bu konuda belediyelerin yapacağı yardım tamamen belediyelerin keyfiye-

tine bırakılmıştır. Bunun yanında belediye kanunundaki bu düzenlemelere para-

lel olarak, 4541 sayılı “Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyet-

leri Teşkiline Dair Kanun''un da günümüz şartlarına uygun olarak güncellenme-

si gerekir. 4541 sayılı Kanunun ilk çıktığı yıllarda ihtiyaca cevap verecek du-

rumda olmasına rağmen zaman içerisinde ortaya çıkan gelişmeler bu kanunun 

birçok maddesini hükümsüz hale getirmiştir. Yapılan araştırmada görüldüğü 

üzere mahalle muhtarlarının görevleri ile ilgili konularda vatandaşları fazla 

memnun edemedikleri görülmüştür. Yani vatandaşların beklentilerini yeterince 

karşılayamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu memnuniyetsizliğin eğitim, yaş, meslek 

ve gelir gruplarına göre de farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Mahalle yönetimi 

ilgili mevzuat çıkarıldıkları dönem itibarıyla oldukça çağdaş olmasına rağmen 

hızlı değişim ve gelişmeler karşısında günün ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma 

gelmiştir. Küreselleşme süreci ile birlikte yerelleşmenin de ön plana çıkması 

mahalle yönetiminin öneminin artmasına neden olmuştur. 6360 Sayılı On Dört 
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İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Ka-

nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de Bü-

yükşehir belediye sınırları içerisindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilik-

lerinin kaldırılarak en yakın ilçeye mahalle olarak bağlanması da özellikle Bü-

yükşehir belediyelerinde mahalle yönetiminin öneminin daha da artmasına ne-

den olacaktır. Bu gelişmeye paralel olarak mahalle yönetimi hususunda günü-

müz şartlarına uygun bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir”.  

Bu çözümlemelere ek olarak Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün yönetici ve 

uzmanları ile bağlı bulunduğu daire başkanının da katılımı ile yerel yönetim 

sistemi düzeyinde var olan dönüşümün mahalle ölçeğindeki etkilerini değerlen-

direbilmek için Kızılboğa Özaslan ve Eryiğit tarafından yapılan odak grup gö-

rüşmelerinde şu tespitler ön plana çıkmıştır (2017: 226-227):  

 Merkezi yönetim taşra yapılanması için önemli bir araç olarak hizmet 

veren muhtarlık teşkilatının yeni metropoliten yönetim anlayışı ile bir-

likte güçlendirilerek yerelleştirilmesi gerektiği,  

 Metropoliten alan içerisinde hizmetlerin etkili ve ekonomik bir şekilde 

sunumunun gerçekleştirilmesi için reform yaklaşımının benimsenme-

sinde sakınca olmadığı, fakat komün esaslı yapılandırılmış belde ve 

köylerin toplumsal, siyasal, iktisadi vb. taleplerini mahalle teşkilatı 

aracılığıyla dile getirmesinin şart olduğu,  

 Mahalleye çevrilen kırsal yerleşim yerlerine önceden sağlanan kırsal 

hizmetlerin etkin şekilde devamlılığının yanında kentsel hizmetlerin 

sunumunun da yeni benimsenen model ile mümkün hale geldiği;  

 Yerel yönetimlerin mahalle yapılanması ile uyumlu bir ilişki yürütme-

sinin sağlanması açısından organizasyon yapısı içerisinde yeni örgüt-

lenmeye gitmesinin kaçınılmaz olduğu ve bu yapılanmanın hangi dai-

re başkanlığına bağlı çalışırsa çalışsın kırsal ve kentsel hizmetlerin et-

kin şekilde verilmesinin teminine dönük önemli bir misyonu yerine 

getireceği; 

 Muhtarlıklar ile ilgili belediyeler nezdinde yapılandırılan birimlerin 

kendi iç yapılanmalarında proaktif sonuçlar alabilecek şekilde organi-

zasyon yapılarını biçimlendirmeleri;  
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 Kentsel ve kırsal yerleşmelerde faaliyet yürüten muhtarların genelinin 

bilişim ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere mahalleyi temsile 

yönelik bir takım işlevlerden yoksun olduğu ve buna rağmen bu göre-

vi uzun süreler yürütebildikleri, bunun nedeninin bahsi geçen mesleğe 

yüklenen önemin yetersizliğinden kaynaklandığı, fakat son dönemde 

alınan önlemlerin hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler açı-

sından rekabetçi bir süreci başlatacağı ve mevcut yapıda var olan yok-

sunluğun giderilmesine yönelik eğitim ve çeşitli bilgilendirici toplantı-

ların yerel yönetimler tarafından sağlanması gerektiği;  

 Muhtarların yönetsel düzlemde daha güçlü fonksiyon icra edebilmele-

ri için belediye meclisine doğal üye olarak katılımlarının sağlanabile-

ceği, mahalle teşkilatı içinde azaların da rol alacağı yeni bir yapıya 

geçilebileceği gibi; sokak ve apartman temsilciği yöntemlerinin uygu-

lanabileceği… 

Dolayısıyla, seçim, temsil ve meşruiyet açısından mahalle yönetiminin 

yeniden yapılandırılmasında sorunlar düzleminde yukarıda ortaya koyulan çö-

zümlemeler önem arz etmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ön plana çıkan tartışma-

lardan birisi hiç şüphesiz seçim sistemi ve seçim bölgelerinin yeniden belirlen-

mesi üzerine yoğunlaşmıştır. Yerel yönetimler açısından mevcut seçim sistemi-

ne yönelik güçlü bir itiraz ön plana çıkmasa da; büyükşehir belediye meclisleri-

nin oluşumunda temsilde adalet ilkesinin fazlası ile yara aldığı dile getirilen 

hususlardandır. Ayrıca büyükşehir içerisinde yer alan ilçelerden gelen üyeler ile 

oluşan büyükşehir belediye meclislerinin metropoliten alana bütüncül bir bakış 

yerine mikro düzeyde bakış sergiledikleri eleştirisi de göze çarpan önemli tar-

tışma konularından birisidir. Yine dezavantajlı grupların temsili ve siyasal sis-

teme katılımı konusunda var olan kısırlık ve mahalle muhtarlarının yerel yöne-

tim kuruluşlarında temsiline yönelik gelişen talepler son dönemin tartışılan diğer 

başlıklarıdır. 
  



102 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

SONUÇ 

Bu çalışmada 2018 yılında uygulamaya girecek olan Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi bağlamında merkez yerel ikileminde siyasal sistemin işleyişi 

açısından temsil-adalet-istikrar ve meşruiyet sorunları ele alınmıştır. Bu kap-

samda:  

 6360 Sayılı Kanun ile birlikte metropoliten alanlarda vali ve belediye 

başkanları arasında yerelde yaşanan temsil ve meşruiyet krizi; 

 Yerel seçim sistemlerinin ciddi sorun oluşturmamakla birlikte genel 

seçimlerin barajlı kurgusunun oluşturduğu kriz; 

 Büyükşehir belediye meclislerinde temsilde adaletin sağlanamaması;  

 Büyükşehir belediyelerinde ilçelerden gelen üyelerin varlığı ve makro 

açıdan gelişen körlük; 

 Dezavantajlı gruplar ve temsil ile katılım sorunu;  

 Belediye başkanlığı için asgari şartların aranması sorunu; 

 Mahalle muhtarlığı kurumunun yaşadığı temsil ve meşruiyet sorunu; 

değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı kanun ile metropoliten alanların sa-

yısının arttırılması, metropoliten alanların hizmet sınırının il sınırı olarak belir-

lenmesi ve il özel idarelerinin kaldırılması ile birlikte taşrada siyasal ve yönetsel 

güç ile meşruiyet olgusu belediye başkanları lehine dönüşümü söz konusu ol-

muştur. Bu dönüşüm sonuç olarak mülki idare ile belediye başkanları arasındaki 

temsil-meşruiyet tartışmasını daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu tartışma özün-

de aşağıdaki gibi farklı çözümlemeleri ön plana çıkarmıştır:  

 Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birleştirilmesi; 

 Vali’nin de büyükşehir belediye başkanı gibi seçim ile işbaşına gel-

mesi;  

 Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları yerine İl özel idaresi sis-

temine geri dönülmesi;  

 Taşra Yönetimi ile Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Kay-

nak Paylaşımının Yeniden Yapılandırılması;  
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Vali ile belediye başkanı arasında temsil ve meşruiyet açısından 6360 sa-

yılı Kanun ile belirginleşen krizin aşılabilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nde taşra yönetimi ile yerel yönetim arasında pozitif ilişkinin kurulabil-

mesi için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında görev, yetki ve kaynak 

paylaşımının yeniden yapılması, faydası belli bir bölge ile sınırlı olan yerel ka-

musal mal ve hizmetlerin yerel yönetimlere kaynakları ile devredilmesi, mülki 

idarenin devredilen kamusal mal ve hizmetler ile ilgili denetleme, düzenleme ve 

yönlendirme fonksiyonunu icra etmesinin sağlanması gerekmektedir.  

Neoliberal politikalar ekseninde kamu sektörü ile özel sektör arasında ön-

görülen görev, yetki, sorumluluk paylaşımının Cumhurbaşkanlığı sisteminde 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında gerçekleşmesini sağlamak, birçok 

sorunun oluşmadan çözümüne katkı sunması muhtemeldir. Bu kapsamda 2004 

yılında Kamu Yönetimi Temel Kanunu Yasa Tasarısı’nda öngörülen ve mahalli 

nitelikteki tüm kamusal mal ve hizmetlerin yerel yönetimler tarafından verilmesi 

bunlar dışında kalan adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler, dış poli-

tika, maliye, hazine, gümrük, diyanet, sosyal güvenlik, tapu kadastro, milli eği-

tim, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, acil durum yönetimi gibi hizmetler merkezi 

yönetim tarafından verilmesi esas olmalıdır (madde: 7-8). Merkezi yönetime 

atfedilmiş hizmetler dışındaki tüm hizmetler büyükşehir olan yerlerde büyükşe-

hir belediyeleri tarafından, büyükşehir olmayan yerlerde il özel idareleri tarafın-

dan yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Mülki idarenin buradaki rolü yerel yöne-

timler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, ilgili norm, teamül ve yöntemler 

ile planlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek, bu hizmetlerin işleyişi ile 

ilgili düzenlemeler ve yönlendirmeleri sağlamak olmalıdır. Böylece birçok hiz-

metin gerçekleşmesinde rol üstlenen mülki idarenin bahsi geçen hizmetlerde 

ortaya çıkan başarısızlıklar nedeniyle anlamsızlaşmasının önüne geçilerek mer-

kez ve yerel arasında olumlu bir dengenin sağlanması da mümkün hale gelebilir. 

Bu kurgunun gerçekleştirilmesinin ardından kademeli olarak mülki idarenin 

seçimle iş başına gelmesi ya da mülki idare ile belediyelerin birleştirilmesi tar-

tışmaya açılmalıdır.  

Bu çalışmada ele alınan bir diğer sorun ise merkezi yönetim ve yerel yö-

netime dair seçim sistemleri ile temsilde adalet ve meşruiyet tartışmalarını de-

ğerlendirmek ve bu hususlarda çözüm önerileri geliştirmek üzerine yaslanmıştır.  
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ön plana çıkan tartışma-

lardan birisi hiç şüphesiz seçim sistemi ve seçim bölgelerinin yeniden belirlen-

mesi üzerine yoğunlaşmıştır. Burada sadece seçim sistemi değil, hükümet siste-

mi ve siyasal partiler kanununda yapılacak kimi düzenlemeler ile siyasal açıdan 

temsil ve meşruiyet sorunları en aza indirilebilir. Bu kapsamda Türkiye’de 2016 

yılında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sert kuvvetler ayrılığı 

yaklaşımından hareket ile yasamadan çıkan yürütme olgusunu terk etmesi nede-

niyle temsilde adaletin teminine yönelik önemli bir açılım sağlamıştır. Ayrıca 

yürütmenin tespitinde partiler arası ittifak arayışları yasama içinde bu ittifakların 

sürdürülmesi talebini beraberinde getirmiş ve 2018 yılının başında “Seçim İtti-

fakı Kanunu” kabul edilmiştir. Böylece katılımcı, müzakereci ve oydaşmacı 

demokratik kültürün gelişimi; yönetimde istikrarı sarsmadan temsilde adaleti 

sağlayacak biçimde garanti altına alınmıştır. Bundan sonra atılması gereken 

adımlar:  

 Seçim barajlarının daha aşağı çekilerek temsilde adalet ilkesinin daha 

da güçlendirilmesi; 

 Oligarşinin Tunç Kanunu’nu fazlası ile güçlendiren Siyasal Partiler 

Kanunu’nda değişikliğe gidilerek tavandan tabana kurgu yerine de-

mokratik yönetim ilkesine daha uygun olan tabandan tavana kurguyu 

gerçekleştirecek düzenlemelerin yapılması;  

 Yürütme için var olan tekrar seçilme ile ilgili sınırlamanın yasama için 

de gözden geçirilmesi; 

Yerel yönetimler açısından mevcut seçim sistemine yönelik güçlü bir iti-

raz ön plana çıkmasa da; büyükşehir belediye meclislerinin oluşumunda temsil-

de adalet ilkesinin fazlası ile yara aldığı dile getirilen hususlardandır. Ayrıca 

büyükşehir içerisinde yer alan ilçelerden gelen üyeler ile oluşan büyükşehir 

belediye meclislerinin metropoliten alana bütüncül bir bakış yerine mikro dü-

zeyde bakış sergiledikleri eleştirisi de göze çarpan önemli tartışma konularından 

birisidir. 

Büyükşehir belediye meclis üyelerinin direk seçilmesi literatürde çok tar-

tışılmakla birlikte katılımcı, müzakereci, oydaşmacı demokratik kültürün bir 

yansıması “metropoliten yönetişim” olgusunu hırpalayabileceği gözlerden kaçı-

rılmamalıdır. Bu açıdan metropoliten yönetişim yaklaşımını zedelemeyecek 

şekilde büyükşehir belediye meclisleri seçimlerinde ilçe belediyelerinden katı-

lım ve direk seçimi içine alan iki yaklaşımlı bir kurgu geliştirilebilir. 
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Belediye encümenin karar organı gibi nitelendirilip atanmışlardan oluşan 

yapısı bir diğer tartışma konusudur. Kimi aydınlar encümeni karar ve danışma 

organı olarak nitelendirirken, kimileri karar ve yürütme; kimileri ise yürütme ve 

danışma organı olarak ifadelendirmektedir. Yaygın olan kanaat ise son dönem 

yapılan belediye reformları ile birlikte meclislerin yetki, işlev ve sorumlulukla-

rının arttırılmasına paralel her ay toplanması ile birlikte encümenin karar organı 

niteliğinin zayıflayarak yürütme ve danışma organı niteliğinin ön plana çıktığı 

şeklindedir. Bu nedenle yürütme ve danışma organı niteliği çok daha ağır basan 

encümeni, karar organı gibi değerlendirilerek yapılan itirazlar biraz haksız gö-

rülmektedir. Fakat burada ele alınması ve çözümlenmesi gerekilen husus, bele-

diyelerde hükümet sistemleri bakımından başkanlık sistemi gereği gibi uygula-

nacaksa encümenin yönetim kurulu şeklinde yapılandırılması ve seçilmişler ile 

atanmışlardan oluşan yapısının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğidir.   

Siyasal temsil ile ilgili bir diğer sorun dezavantajlı grupları alakadar et-

mektedir. Dezavantajlı grupların temsil ve katılım sorununu sadece hukuk los-

yonu ile aşmaya çalışmak yersiz bir çaba olarak değerlendirilebilir çünkü bu 

husus sosyolojik açıdan var olan gelişme ile doğrudan ilintilidir. Dezavantajlı 

grupların siyasal sistem içerisinde kendilerini etkin şekilde ifade edebilmesini 

temin edebilmek için özellikle yerel yönetimlerin katılımı sağlayan farklı yapı-

lanmalarında (kent konseyleri başta olmak üzere) bu gruplara dair komisyon ve 

örgütlenmelerin desteklenmesi gerekmektedir. Yine yerel yönetimler, sosyal 

belediyecilik kapsamında dezavantajlı grupları dezavantaj taşımayan gruplarla 

dengelemeye ve rebahilite etmeye yönelik kurumsal yapılar oluşturması elzem-

dir. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik verilen hizmetlere dair politikanın 

merkezi yönetim tarafından belirlenmesi, bu politikalara uygun sosyal hizmetin 

yerel yönetimler tarafından sağlanması ve yine sosyal yardım konusunda da 

yerel yönetim ve sivil toplumun vazifelendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 

sosyal hizmet ve sosyal yardımın yeni hükümet sisteminde merkezi yönetimden 

alınarak yerel yönetim ve sivil topluma teslimi temin edilmeli, böylece dezavan-

tajlı grupların başta yerel yönetimler olmak üzere diğer tüm platformlarda kendi-

lerini daha güçlü ifade etmesinin önünün açılması sağlanmalıdır. 

Sürekli gündemde olmayı başaran bir diğer tartışma konusu ise belediye 

başkanlığı için belli kriterlerin aranması konusundadır. Antik Yunan’dan günü-

müze yöneticilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği ile ilgili bir çok yak-

laşım dile getirilmiştir. Bu yaklaşımlar kimi zaman erdem, kimi zaman adalet, 

kimi zaman iyilik, kimi zaman mutluluk gibi olgular üzerine yaslanarak destek-
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lenmiştir. Yakın zamanda yönetim biliminde var olan ilerleme; özellikleri, dav-

ranışları ve son olarak içinde bulunulan durum ve gelişmeleri göz önüne alarak 

hareket eden lider yönetici yaklaşımına odaklanmıştır.  

Burada belediye başkanları açısından yukarıda Bachrrach’ın yaklaşımları 

ekseninde liberal demokrasilerde özellikle güçlü demokratik elitizm yaklaşımı 

minvalinde belli kıstaslar belirlemenin eşitlik olgusu ve demokrasinin gelişimine 

olumlu katkı yapmayacağı; bu tür kıstasların hukuk normları üzerinden tespiti 

yerine toplumsal tercihler ve bu tercihleri en güçlü şekilde harmanlayan siyasal 

partiler tarafından belirlenmesinin daha olumlu sonuçlar vereceği ve toplumsal 

tercihleri karşılayamayacak adayların yine demokratik süreçler içinde kendili-

ğinden eleneceği varsayılarak hareket edilmelidir.   

Türkiye’de metropoliten yönetimin gelişmesine paralel muhtarlık kuru-

munun varlığına ihtiyaç olup olmadığı sorusu gündeme gelmiş ve bu kurumların 

kuruluş amaçlarına gereği gibi hizmet edebilmesi için yeniden yapılandırılması-

nın yanında yerel meclislerde temsil edilmesi gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de merkezden yönetim ilkesine uygun var olan idari yapılanmanın 

2000’li yılların başından itibaren güçlü yerelleşme dalgası ile karşı karşıya kal-

ması, muhtarlık kurumunun tekrar sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle 

metropoliten alanların yönetimine dair yaşanan gelişmeler köylerden mahalleye 

çevrilen ve tüzel kişiliği kaldırılan yönetim kademeleri ile birlikte geleneksel 

açıdan mahalleyi tartışmaların odağına yerleştirmiş ve aynı dönemde Cumhur-

başkanlığı makamında ağırlanmaları ayrıca bu kuruluşlara ve başındaki muhtar-

lara önem atfedilmesini sağlamıştır.   

Özellikle 6360 sayılı Kanun ile birlikte büyükşehir olan yerlerde köylerin 

mahalleye dönüşmesi ve tüzel kişiliklerinin kaldırılması başta katılım olmak 

üzere temsil ve meşruiyet hususlarında sorunlar oluşturmuştur. Ayrıca metropo-

liten alanı meydana getiren bölgede var olan mahallelerin nüfus ve coğrafi bü-

yüklük açısından herhangi bir kademelenmeye tabi tutulmaması, 

yönetilememezlik sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların aşılabilmesi için 

Belediye Kanunu’nda ve 4541 sayılı Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşki-

line Dair Kanun’da değişikliğe gidilerek mahalle muhtarı ve azaların mahalle 

yönetimi açısından daha etkin rol oynayacakları düzenlemeler yapılmalıdır. Bu 

kapsamda: 

 Mahalle yönetimini idari, mali, teknik, insan kaynağı açısından bele-

diyelerin zorunlu olarak desteklemesini sağlayacak hukuki altyapının 

oluşturulması 
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 Mahallenin coğrafi ve nüfus açısından sınırlarının belirlenmesi; 

 Belediyelerin mahallelere daha etkin hizmet etmesini sağlamaya yöne-

lik kurumsal yapıya dair önlemlerin alınması; 

 Mahalle muhtarlarının ilçe ve belde belediye meclislerine doğal üye 

olarak katılımının sağlanması  

 Büyükşehir olan yerlerde mahalle muhtarlarının kendileri arasında 

yaptığı seçimle büyükşehir belediye meclisine doğal üye göndermesi-

nin sağlanması  

gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca belediyelerin mahalle muhtarlıkları aracı-

lığı ile yerel halka daha etkin hizmet sunabilmesi için bilişim ve iletişim tekno-

lojileri üzerinden güçlü bir iletişim ağı kurmaları kaçınılmaz bir ihtiyaç olup, 

coğrafi koşul ve şartlara göre bir takım birimlerini bahsi geçen mahalle yönetim-

lerinin yakınlarında konumlandırmaları gerekmektedir. 
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YEREL YÖNETİMLERİN DÖNÜŞÜMÜNDE KALKINMA 
AJANSLARININ ROLÜ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Burak Hamza ERYİĞİT  

 

GİRİŞ 
Küresel anlamda ulusüstü ve ulusaltı bölgeler arasında gelişen rekabet 

ulus devlet olgusunda dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda ulus 
devletler bölgesel birlikler oluşturarak ya da var olan bölgesel birliklere ortak 
olarak; siyasi, iktisadi, askeri, teknolojik ve kültürel düzlemde kendisini daha 
güçlü kılmaya çalışmaktadır. Ayrıca devletler, kendi iktidar alanı içerisinde 
meydana gelen kent üstü öbekleşmelerin oluşturduğu bölgelerde planlama, yön-
lendirme, koordinasyon ve denetimi bölgesel talepleri de dikkate alarak yönete-
bilmek ve bu bölgelerin diğer ulus altı bölgelerle rekabetini güçlendirebilmek 
için yerinden yönetim ve merkezden yönetim ilkesine uygun bölgesel yönetim 
formları oluşturmuş ve gerek siyasal, gerek iktisadi ve gerekse yönetsel boyutta 
gelişen taleplere paralel kamu otoritesi, özel sektör ve sivil toplumu içine alan 
kalkınmaya yönelik organizasyonlar kurgulamışlardır. 

Türkiye’de de 2006 yılında 5449 sayılı kanun ile 26 bölgeyi kapsayan 
kalkınma ajansları kurulmuştur. Ayrıca Türkiye’de kalkınmanın ulusal ve bölge-
sel anlamda planlamasını yapan Devlet Planlama Teşkilatı, 2011 yılında Kal-
kınma Bakanlığı kurulması ile birlikte bu bakanlık uhdesine alınmıştır. Gerek 
Kalkınma Bakanlığı ve gerekse Kalkınma Ajansları Türkiye’de kalkınmanın 
yerel merkez ikileminde gelişiminde önemli iki yönetsel araç olarak düşünül-
müştür. Gelinen noktada ise siyasi, yönetsel, iktisadi, kültürel vb. nedenlerden 
ötürü bu iki araca biçilen rolün kendisinden beklenilen sonuçları istenilen dü-
zeyde veremediği yönünde iddialar tartışılmaya başlanmış ve hükümet sistemin-
de revizyona yönelik anayasa değişiklik paketinin 2017 yılında halkoylaması 
sonucu kabul edilmesi ile birlikte 2018 yılında devreye girmesi beklenen Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu kurum ve kuruluşların akıbeti tartışmaya 
açılmıştır.  

                                                       
  Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü, 

burak.eryigit@marmara.edu.tr 
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Bu çalışmada yerel yönetimlerin dönüşümünde etkinliğin arttırılabilmesi 

için Kalkınma Ajanslarının rolü ve işlevi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda YERELSEN tarafından Sakarya ve Afyonkarahisar ‘da Nisan-Mayıs 

2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ve siyaset, akademi ve bürokrasiden seçkin 

kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 

Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyonu” adlı çalıştayda ele 

alınan hukuki, siyasi, yönetsel, iktisadi, kültürel hususlar akademik alanda var 

olan tartışmalar ile yoğrularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bahsi 

geçen organizasyonlarda tespit edilen sorunlar:  

 Kalkınma Ajanslarının Siyasal Anlamda Temsil Sorunu;  

 Merkez Yerel ikileminde Kalkınma Ajanslarının Statüsü Sorunu;  

 Kalkınma Ajanslarının NUTS Sistemi’ne göre Hizmet Ettiği Alan;  

 Kalkınma Ajansları ve Kurumsallaşma Sorunu;  

 Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Planlamada Yaşanılan Sorunlar; 

 Kalkınma Ajansları ve Yatırım-Teşviklerin Koordinasyonu Sorunu; 

 Kalkınma Ajansları ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Yaşanan Sorun-

lar. 

Burada değinilen konulardan birbiri ile alakalı görülenler aşağıda madde-

ler halinde bütünleştirilerek irdelenmeye çalışılmıştır.   

1. KALKINMAAJANSLARI ve TEMSİL  

Son dönemde Kalkınma Ajansları ile alakalı var olan tartışmalarda ön 

plana çıkan iddialardan birisi hiç şüphesiz bu kuruluşların tüm karar ve uygula-

ma süreçlerinde valilerin etkin olmaları nedeniyle büyükşehir belediyeleri başta 

olmak üzere diğer belediyelerin katılım motivasyonunun düştüğüne yöneliktir. 

Burada akla gelen sorular siyasal yönden temsil ve meşruiyeti daha yüksek gibi 

görünen seçilmiş aktörlerin Kalkınma Ajansları nezdinde fazlaca ön plana çıkar-

tılmasına yönelik tedbirlerin alınması halinde bu kuruluşların amaçlarına uygun 

sonuçlar üretip üretmeyeceği noktasına odaklanmaktadır.  

Kalkınma Ajanslarının organizasyonel yapısı 5449 sayılı Kanunda Kal-

kınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri 

şeklinde sıralanmıştır (Madde: 7). Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; 

bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üni-

versiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlen-

dirmek üzere kalkınma kurulunun oluşturulacağı; bu kurulun, illerin dengeli 
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şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşacağı belirtilmiştir 

(Madde: 8). Bir diğer organ olan yönetim kurulu ise tek ilden oluşan bölgelerde 

vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, 

ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil 

toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan böl-

gelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan 

illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden 

birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından teşekkül etmiş-

tir. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odala-

rının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak tem-

silci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği 

ifade edilmiş ve yönetim kurulu başkanlığını ve ajansı temsil etme görevini 

valinin yürüteceği belirtilmiştir. Birden fazla ili kapsayan ajanslarda yönetim 

kurulu başkanlığını ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen il valisi, müteakip 

yıllarda alfabetik sıraya uygun birer yıl süre ile bölgeyi oluşturan diğer il valile-

rinin dönüşümlü yürütüleceği ifade edilmiştir. Yönetim kurulu başkanının daveti 

üzerine her ay üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlamasıyla bir araya gele-

cek yönetim kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilmesi 

öngörülmüştür (Madde: 10).  

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, ilde devletin ve hükümetin 

temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme 

vasıtası olup, valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumlu-

dur.  (Madde: 9). Valinin özel sektör, sivil toplum, meslek kuruluşları ve kamu 

kuruluşlarının birlikteliğinden müteşekkil kalkınma kuruluşlarına başkanlık 

yapmasının siyasal anlamda temsil ve meşruiyet sorunu oluşturduğu iddia edil-

mektedir. Burada, söz konusu iddianın özellikle metropoliten alan yönetimine 

dair 6360 sayılı Kanun’un devreye girmesi ile birlikte siyasal temsil gücü daha 

da artan büyükşehir belediye başkanlığı ile mukayese edilerek dillendirildiği 

söylenebilir. 

Kalkınma Ajanslarının merkezden yönetimin taşradaki ajanı konumunda 

bulunan vali tarafından idare edilmesi, belli başlı sıkıntıları beraberinde getir-

mekle birlikte; yerinden yönetim ilkesine göre yönetişimci mantıkla yapılandı-

rılmış bu kuruluşların idari ve mali özerkliğe uygun yetki, görev ve sorumluluk-

ların belirlenmesi halinde siyasi temsil ve meşruiyet sorununun kendiliğinden 

çözülebileceği söylenebilir.   
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Büyükşehir Belediye Başkanının elinde bulunan güçlü bütçe ile birlikte 

daha evvel valinin başkanlığını yaptığı il özel idaresinin bir takım hizmetlerini 

de kendi uhdesinde yürüterek ortaya koyduğu performans, Türkiye’de bir taraf-

tan büyükşehir belediyesi olgusunun başka illere de yayılabilmesi için yeni pa-

rametreler geliştirilmesi gerektiği tartışmasını ayyuka çıkarırken, diğer taraftan 

siyasi anlamda güçlü temsil niteliği olan bir başkan tarafından idare edilmenin 

Kalkınma Ajansları açısından da olumlu sonuçlar verebileceği düşüncesini de ön 

plana çıkarmıştır. 

Temsil konusunda bu kapsamda ortaya atılan yaklaşımlardan birisi bu ku-

ruluşların büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde büyükşehir belediyeleri ile 

ilişkilendirilmesini sağlamaktır. Bu durumda metropoliten alan sınırı bölge ola-

rak kabul görecektir. Böylece birkaç ilden oluşan ajanslarda valilerin kendi gö-

rev yaptığı ile yönelik yönetim sergilemelerinin önüne geçilebileceği gibi, Kal-

kınma Ajansı’nın kapsadığı iller arasındaki rekabetin olumsuz etkilerinden kur-

tulabilmenin sağlanacağı savunulmaktadır.   

Aslında büyükşehir belediye başkanlarının vali ile kıyaslandığında siyasal 

açıdan temsil gücünü ön plana çıkaran şey merkezden bağımsız hareket edebil-

me gücü; yani idari ve mali özerkliğin kendisidir. Bu nedenle burada tartışılması 

gereken şey Vali’nin siyasal anlamda temsil kudretinden ziyade, bu kuruluşların 

idari ve mali özerkliğe kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerdir. 

Büyükşehir belediyelerinin sahip olduğu idari ve mali özerklik bu kuruluşların 

büyükşehir belediyeleri ile ilişkilendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Fakat 

bu kuruluşlar idari ve mali özerkliğini destekleyici tedbirler alınarak büyükşehir 

belediyeleri ile ilişkilendirilmeden de güçlenmeleri ve kuruluş gayelerine hizmet 

etmeleri sağlanabilir.   

Bunun için yapılması gereken yönetişimci mantık ile oluşturulan kalkın-

ma kurullarının belirlenen periyodlarla toplanabilmesinin sağlanabilmesi yanın-

da karar organı niteliğinde olan yönetim kurulunun üzerinde güçlü hiyerarşi 

işleten Kalkınma Bakanlığı’nın etkisinin azaltılmasıdır. Uygulamada yönetim 

kurullarının aldıkları kararların bir kısmı Kalkınma Bakanlığı onayına gönderil-

mesi, yönetim kurullarının karar organı olma niteliğini ve hesap verebilirliğini 

olumsuz etkilemekte, ayrıca kalkınma ajanslarının kuruluş felsefesinde yer alan 

esnek, hızlı, katılımcı yapının hayatiyet bulmasını engellemektedir. Bu nedenle 

yönetim kurullarının bölgenin gelişmesine ilişkin kararlar alırken Kalkınma 

Bakanlığı’nın bürokratik işlem maliyetleri ve süreçlerinden arındırılması için 

ihtiyaç duyulan adımların atılması gerekmektedir (DDK, 2014: 779-780). 
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Merkez yerel ikileminde ajansların değerlendirilmesi kısmında ele alınan 

bir diğer savunu ise siyasal açıdan güçlü bir temsil mekanizması oluşturulama-

yacaksa Kalkınma Bakanlığı tarafından bu kuruluşların başına bir teknokratın 

atanarak taşra teşkilatları gibi yapılandırılması düşüncesidir.  Bu düşünce aşağı-

da merkez-yerel ikileminde var olan tartışıma ekseninde değerlendirilmeye çalı-

şılmıştır.  

2. MERKEZ-YEREL İKİLEMİ VE KALKINMA AJANSLARI  

Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzlemde danışma, karar ve yönetim iş-

levlerini teşkil eden organlarının kuruluş amaçlarına etkin hizmet edecek şekilde 

çalışamaması ve merkez-yerel ikileminde örgütlenmeye dair ortaya çıkan sorun-

lar; bu kuruluşların taşra teşkilatı olarak yapılandırılması fikrini ön plana çıkar-

mıştır. Böylece bu kuruluşların başında Kalkınma Bakanlığı bürokrasisinden 

teknokratların atanması sağlanarak daha etkin ve sürekli yönetim kurgusunun 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. .  

Ülkelerin kalkınma politikalarını ve kurumsal çerçevelerini dünyadaki 

eğilimlerin yanında ülkelerin kendi ihtiyaçlarının belirlemesi gerektiği bilinen 

bir gerçekliktir. Bölgesel anlamda sektörel politikalarla mekânsal önceliklerin 

uyumlaştırılması ya da sektörel politikalara bölgesel bir bakış açısı kazandırıl-

ması, bölge planlarının uygulanmasına yönelik program bazlı bir çerçevenin 

oluşturulması, bölge düzeyinde hazırlanan mekânsal planların koordinasyonu, 

çeşitli teşvik araçlarının yerel koşullara uyumlaştırılması, yerel kamu aktörleri-

nin yereldeki sivil kuruluşlarla ortak çalışabileceği elverişli ortamın hazırlanma-

sı ve kamu kuruluşlarının yerel koşullara uygun politika ve projeler hazırlaması-

nın sağlanması konusunda yetkilendirilmesi ve teşvik edilmesi gibi pek çok 

mesele; yerel kalkınma sisteminin belirleyicilerindendir ve bir bütünlük içinde 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır (Sertesen, 2015: 5-6).  

Burada yerinden yönetim ilkesine göre yönetişimci mantıkla yapılandı-

rılmış ajanslara merkezden atanacak bürokratların merkezden yönetim ilkesinin 

ürettiği sakıncaları yaşanabileceği endişesi ön plana çıkmaktadır. Nitekim mer-

kezin bir ajanı olan valinin bile bu kuruluşların başında bulunuyor olması, bu 

kuruluşların yönetişiminde bir sorun olarak dillendirilmektedir.    

Burada var olan tartışma günümüzde mülki idare ile belediye arasında 
yapılan tartışmanın ötesine geçmeyecek bir durum ihtiva etmektedir. Merkezi 
yönetim taşra teşkilatında görev yapan mülki idareci mi; taşrada kurulu yerel 
yönetimde yöneticilik yapan belediye başkanı mı? Yerinden yönetim ilkesine 
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göre yapılandırılmış bölgesel-yerel organizasyonların başına merkezi yönetim 
teşkilatından teknokratların getirilmesi ve yerel yapıların merkezileştirilmesinin 
bu kuruluşların kuruluş amaçlarına gereği gibi hizmet edebilmesini zorlaştırdığı 
bir gerçekliktir. Yerinden yönetim ilkesine göre yapılandırılmış ve özünde 
yönetişimci mantık ile kurgulanmış bu tür kuruluşların merkezi yönetimin taşra 
teşkilatı şeklinde yapılandırılması yerine yerinden yönetim kuruluşu gibi yapı-
landırılması elzemdir. Yine bu kuruluşların karar organlarının yerinden yönetim 
ilkesine uygun şekilde seçimle oluşturulması ve başkanının da seçimle belirlen-
mesi bir başka çözüm önerisi olarak ifade edilebilir.   

3. KALKINMA AJANSLARI VE HİZMET ETTİKLERİ ALAN 
Kalkınma ajanslarının hali hazırda belirlenen ölçekleri kuruluş amaçlarına 

etkin hizmet etmesini engellemektedir. Türkiye’de 2002/4720 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bölgesel verilerin toplanması, geliştirilmesi, güncellenmesi, 
sosyo ekonomik analizlerin yapılması, bölgesel politikaların tespiti ve sınırları-
nın belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştı-
rılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması tanımlaması yapılmış bu kapsamda 81 il Düzey 3, 26 bölge 
Düzey 2 ve 12 bölge Düzey 1 olarak sınıflandırılmıştır. Bölgesel gelişmenin 
kurumsal aracı olarak görülen kalkınma ajansları da Düzey 2 bölgelerinin coğra-
fi sınırları esas alınarak oluşturulmuştur. Bölgesel gelişme politikalarının başarı-
sı açısından, bölgenin kapsadığı mekanın coğrafi niteliği yanında sosyo ekono-
mik, kültürel, kamu hizmetlerinin gereği, altyapı ve ulaşım olanakları, ilişkiler 
ağı açısından fonksiyonel olarak belirlenmesi, belli bir bütünlüğü temsil etmesi 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Uygun kriterlere göre oluşturulmamış ve fonksi-
yonel olmayan bölge bölümlenmesi, bölgesel gelişme politikalarının ulusal baz-
da belirlenmesini engelleyebileceği gibi; aynı bölgede yer alan birbirinden fark-
lılık arz eden illerin bir araya getirilmesi kaidesiyle yerel ölçekte uygulanabile-
cek tedbirlerden sonuç alınmasını güçleştirecek bir durum meydana getirmekte-
dir(DDK, 2014: 776-777).  Yapılan sınıflandırmaya uygun bölgeleme aşağıda 
tabloda yer almaktadır. 

NUTS sistemine göre bölgelerin belirlenmesinde bahsi geçen alanda böl-
gesel bir yönetim teşkilatı, nüfus ve sosyo ekonomik ve kültürel ilişkilerin göz 
önünde bulundurulduğu bir sınıflandırma yapılmıştır. Avrupa Birliği’nin istatis-
tiki bölge birimleri sınıflandırma sisteminin Türkiye’ye uyarlanması sonucu 
oluşturulan bölgelerin ihtiyacı tam olarak karşılamaması nedeniyle nüfus yapısı, 
idari yapı, sosyo-kültürel yapı, coğrafi yapı, iktisadi yapı, hukuki yapı düşünüle-
rek yeni bir bölgeleme sistemine geçilmesi kaçınılmazdır (Eryiğit, 2012, 214-
230).  
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Tablo 1: Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

SIRA 
NO 

DÜZEY 1 DÜZEY 2 DÜZEY 3 

1 İstanbul İstanbul Alt Bölgesi İstanbul 

2 Batı Anadolu 
Ankara Alt Bölgesi Ankara 

Konya Alt Bölgesi Konya 

3 Doğu Marmara 
Bursa Alt Bölgesi Bursa, Eskişehir, Bilecik 

Kocaeli Alt Bölgesi 
Kocaeli, Sakarya, Düzce,  
Bolu, Yalova 

4 Ege 

İzmir Alt Bölgesi İzmir 

Aydın Alt Bölgesi Aydın, Denizli, Muğla 

Manisa Alt Bölgesi Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 

5 Batı Marmara 
Tekirdağ Alt Bölgesi Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

Balıkesir Alt Bölgesi Balıkesir, Çanakkale 

6 Akdeniz 

Antalya Alt Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur 

Adana Alt Bölgesi Adana, Mersin 

Hatay Alt Bölgesi 
Hatay, Kahramanmaraş,  
Osmaniye 

7 Batı Karadeniz 

Zonguldak Alt  
Bölgesi 

Zonguldak, Karabük, Bartın 

Kastamonu Alt  
Bölgesi 

Kastamonu, Çankırı, Sinop 

Samsun Alt Bölgesi Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 

8 Orta Anadolu 
Kırıkkale Alt Bölgesi 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir 

Kayseri Alt Bölgesi Kayseri, Sivas, Yozgat 

9 Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi 
Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, 
Artvin, Gümüşhane 

10 Güneydoğu Anadolu 

Gaziantep Alt  
Bölgesi 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis 

Şanlıurfa Alt Bölgesi Şanlıurfa, Diyarbakır 

Mardin Alt Bölgesi Mardin, Bartın, Şırnak, Siirt 

11 Ortadoğu Anadolu 
Malatya Alt Bölgesi Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli  

Van Alt Bölgesi Van, Muş, Bitlis, Hakkari 

12 Kuzeydoğu Anadolu 
Erzurum Alt Bölgesi Erzurum, Erzincan, Bayburt 

Ağrı Alt Bölgesi Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 

Kaynak:http://www.planlama.org/index.php/tuerkiyede-boelgesel-kalknma-ajanslar/tuerkiyedeki-
statistiksel-boelge-birimleri-bb 
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Bu noktada geliştirilen öneriler ise yerel dinamik ve coğrafi özellikler ile 

bölgeler arası gelişmişlik ve sosyo-ekonomik farklılıkları da göz önünde bulun-

durarak düzey-1, düzey-2 ve düzey-3 ölçeklerinde bölgesel anlamda yeniden bir 

yapılanmaya gidilebileceği gibi, bölgesel özelliklere göre farklı örgütlenme 

modellerinin benimsenebileceği şeklinde olmuştur.  

Bölgesel planlama ve bu planlamanın yapılabilmesi için kurgulanmış kal-

kınma ajansları için esas alınan ve belirlenen düzey-2 sınıflandırmasının veri, 

tecrübe ve zaman kısıtları gibi etkenlere bağlı olarak yeterince etkin bir bölüm-

lendirmeyi içermediği yönündeki düşünceler ve bu düşünceleri destekler nitelik-

teki kanıtlar ile geçen süre zarfında, nüfus, ekonomik yapı, ulaşım altyapısı gibi 

pek çok alanda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak mevcut 26 düzey-2 bölgesi-

nin sınırlarının, bölge içerisinde yer alacak illerin fonksiyonel, coğrafi, ekono-

mik ve sosyal açıdan uyumu gözetilmek suretiyle gözden geçirilmesi gerektiği 

(DDK, 2014: 777) nüfus üzerinden yapılan değerlendirmede il bazlı bölgeleme 

yerine, nüfusun çok yoğun olduğu metropoller arasında kalkan sınırlara paralel 

ili aşan bir bölgelemeye gidilmesinin daha etkin sonuçlar verebileceği değerlen-

dirilmiştir.  

Ele alınması gereken bir diğer husus ise kalkınma ajanslarının hizmet 

verdiği bölgeye göre farklı model ve içeriğe sahip bir biçimde hareket edebilme-

sidir. Türkiye’de gerek bölgelerin oluşumu ve gerekse bölgeler arası farklılıklar; 

bu farklılıklar üzerine bölgelerin kalkınmasına hizmet etmek yerine tek tipçi 

modellemesi ile bir kısırlık oluşturduğu ifade edilmektedir.  

Kalkınma ajansı uygulamalarının, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, anayasal 

düzeni, idari yapısı, coğrafi özellikleri, demografik yapısı ve benzeri pek çok 

unsura bağlı olarak farklılaştığı, farklı bölge özelliklerine göre farklı kalkınma 

ajansı yapılanmasının oluştuğu ülke ve ajans örnekleri ile karşılaşmak mümkün-

dür. Türkiye’de de bölgeler arası coğrafi yapı, ekonomik ve sosyal gelişmişlik, 

sahip olunan kaynaklar, ulaşım imkânları, beşeri sermaye yapısı, rekabetçilik 

düzeyi, yatırım ortamının özellikleri hususlarında farklılıklar bulunmasına ve 

Kalkınma Ajanslarını düzenleyen ilgili kanunun genel gerekçesinde kalkınma 

ajanslarının bölgelerin özgün şartları ve yapılarına göre teşkilat yapılarının, 

büyüklüklerinin ve diğer yapısal özelliklerinin farklılaşabileceği vurgulanmış 

olmasına rağmen; kalkınma ajanları, 26 düzey 2 bölgesinin tamamında organla-

rı, fonksiyonları ile tek tip olarak örgütlenmiştir. Bu durum bölgesel gelişme 

teorisi ve ilgili kanunun lafzı ve ruhu ile uygun düşmemektedir.Bunun için, 

bölgesel gelişme politikalarında olduğu gibi kalkınma ajansları konusunda da 
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bölge özelliklerinin dikkate alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

rekabet gücü ile gelişmişlik düzeyi düşük bölgeler için öncü ve önder yönü öne 

çıkan, bölgenin dezavantajlarını gidererek, doğrudan girişimciliği, yatırımı, 

üretimi, ürün çeşitlendirmesini ve istihdamı, mali ve teknik boyutu ile destekle-

yen ajans modeli; gelişmiş bölgeler için ise, yenilikçilik, kümelenme, markalaş-

ma, uluslararasılaşma ve işbirliği ağları oluşturma gibi tamamlayıcılık özelliği 

öne çıkan spesifik alanlara odaklanmış ajans modeli gibi değişik ajans modelleri 

üzerinde çalışılması ve kalkınma ajanslarının; teşkilat yapılarının, büyüklükleri-

nin, birimlerinin, insan kaynağı profilinin, özlük haklarının, temel fonksiyonla-

rının, bölgesel kalkınmada kullanabileceği araç ve imkânların gözden geçirile-

rek, bölge özelliklerine göre yeniden şekillendirilmesi gerektiği söylenebilir  

(DDK, 2014: 775-776). 

Metropoliten alanların iç içe geçmesi ile oluşan sorunların çözüme kavuş-

turulması için merkezi ve yerel kurgular içerisinde rol üstlenmesi gereken kuru-

luşlardan birisi de hiç şüphesiz Kalkınma Ajanslarıdır (Eryiğit, 2017: 134). 

NUTS sistemine göre Türkiye’de oluşturulan bölgelere bakıldığında bölgesel 

idare olmaması nedeniyle nüfus ile sosyo-ekonomik ve kültürel önceliklerin 

bölgelerin oluşturulmasında esas alındığı görülmektedir. Kalkınmaya yönelik 

bölgesel özelliklerin ve önceliklerin, Türkiye’de il ölçeğinde kurulan metropoli-

ten alanları aşan bir derinlik oluşturduğu söylenebilir. Özellikle metropoliten 

alanların iç içe geçmeye başlaması ile oluşan megapol yapıların kalkınma açı-

sından bütünlükçü bir şekilde ele alınması gerekirken; il ölçeğinde büyükşehir 

belediyelerinin hizmet sınırları ile sınırlandırılmaya çalışılması halinde Kalkın-

ma Ajanslarının kuruluş gayesine hizmet etmesi imkansızlaşacaktır.   

Bu kapsamda özellikle metropoliten alanların arasındaki sınırların kalktı-

ğı Kuzey Marmara hattı başta olmak üzere Güney Marmara ve Ege Bölgesi ile 

Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge-

lerinde ilerleyen dönemde oluşabilecek megapol yapıların etki alanlarına uygun 

bir biçimde Kalkınma Ajansları açısından bir bölgelemeye gidilmesi kaçınılmaz 

bir gerekliliktir.     
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4. KALKINMA AJANSLARI VE KURUMSAL YAPILANMA 

Kalkınma Ajanslarının karşı karşıya olduğu bir diğer sorun kurumsal ya-

pısı ve organları, bu yapıların kuruluş kanunu ve diğer düzenlemelerde bahsi 

geçen olumlu çıktıları üretememesidir. Kalkınma Ajanslarının kurumsal yapı-

lanması 5449 sayılı Kanunda; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekre-

terlik ve Yatırım Destek Ofisleri şeklinde sıralanmıştır (Madde: 7). Bütçesinin 

tamamı merkezi hükümet ile yerel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 

kaynaklardan oluşan, kamu yararı ve kamu hizmeti amacıyla kanunla kurulan ve 

yönetim kurulu başkanlığını devletin ve hükümetin temsilcisi olan valilerin yap-

tığı kalkınma ajanslarının (Efe, 2016: 61) mevcut kurullarının tam olarak çalış-

madığı, valilerin başkanlığında yapılan toplantılara büyükşehir belediye başkan-

larının katılmaktan imtina ettiği, bu nedenle Kalkınma Ajanslarının kuruluş 

amaçlarından uzaklaşan yapılar olduğu iddia edilmektedir.  

Bu iddialar ile ilgili DDK tarafından Kalkınma Ajansları ile ilgili hazırla-

nan raporda; kalkınma ajanslarının danışma organı olarak tasarlanan kalkınma 

kurulunun temel amacının bölgesel gelişme hedeflerine yönelik olarak, bölgesel 

kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 

yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek olmasına rağmen; uygulamada, 

kurul toplantılarına katılımın çok düşük düzeyde kaldığı, bunun kurulda temsil 

edilen tüm kesimlere sirayet ettiği, düşük katılım düzeyinin yıllar itibari ile aşağı 

yönlü eğiliminin devam ettiği, bazı ajansların kalkınma kurullarının kanun gere-

ği yılda iki kez toplanması zorunlu olmasına rağmen bu uygulamaya riayet 

edilmediği, dolayısı ile kalkınma kurullarının etkin bir şekilde işlemediği ifade 

edilmiştir. Ayrıca Kalkınma Ajanslarının karar organı olan yönetim kurullarının 

kuruluş kanununda her ay en az bir kere toplanacağı belirtilmiş olduğu halde, 

yoğun programı olan üyelerin katılımdan imtina ettiği, yine valiler ve belediye 

başkanlarından oluşan kurulun ortak bir zaman ve mekanda toplanmasının ayrı-

ca krizler ürettiği ifade edilmiştir. Yine bu kurulun almış olduğu kararların bir 

kısmının Kalkınma Bakanlığının onayına bağlı olması yönetim kurullarının 

karar organı olabilme yetisini ortadan kaldırmakta, Kalkınma Ajanslarının kuru-

luş felsefesinde yer alan esnek, hızlı, katılımcı yapının hayatiyet bulmasını en-

gellemektedir (2014: 779-780). 

Konu ile alakalı ortaya atılan çözüm önerileri aşağıda maddeler halinde 

sıralanmıştır: 

 Kalkınma Kurullarının bölgesel gelişme stratejileri başta olmak üzere 

diğer önemli hususlarda katılımın zorunlu tutulması, 
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 Üyelere maddi ve manevi motivasyonu sağlayıcı tedbirlerin geliştiril-
mesi,  

 Yönetim kurulunun her ay yerine iki üç ayda bir toplanmasının sağ-
lanması,  

 Alınan kararların Kalkınma Bakanlığı onayından kurtarılması,  

 Genel sekreterlik ve yatırım destek ofislerinin mevcut yapı içerisinde 
güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi…   

Burada atılması gereken adımlardan birisi Kalkınma Kurullarının özellik-
le bölgesel gelişme stratejilerinin belirlenmesine yönelik toplantılar başta olmak 
üzere yıllık faaliyet ve iç denetim raporları ile bölgesel sorunlar ve çözüm öneri-
lerini içeren toplantılara katılımın zorunlu olarak sağlanmasıdır. Kalkınma kuru-
lunun toplanabilmesi için bir diğer yöntem ise katılımcıları maddi ve manevi 
motive edecek araçların etkin şekilde kullanılmasıdır. Yönetim kurulları açısın-
dan bakıldığında bu organizasyonların merkezi yönetimin taşra yapılanması gibi 
gösteren organizasyonel yapıdan vaz geçilmesi önemli bir adım olabilir. Bu 
bakımdan özellikle valilerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmasının 
tartışmaya açılması gerekmektedir. Yerinden yönetim ilkesine göre yapılandı-
rılmış bu kuruluşların merkezi yönetimin bir ajanı tarafından idare edilmesinin o 
bölgede bulunan yerinden yönetim kuruluşlarının başındaki yöneticilerin moti-
vasyonunu olumsuz etkilediği yönünde iddialar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bir 
kısım valinin Kalkınma Ajanslarının işlevleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip ol-
maması ve kendisini temsil eden yardımcıları ile buraya müdahil olması yine 
diğer kuruluş temsilcilerinin katılımını gölgelediği ifade edilmektedir. Bu durum 
birden fazla ili kapsayan yönetim kurullarında daha büyük sorunların oluşması-
na sebebiyet verebilmektedir.  

Türkiye’de bölgesel düzlemde birçok kamusal mal ve hizmet merkezi yö-
netimin taşra teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Valilerin bölgesel süreç-
lerin planlanması ve kalkınmaya yönelik önceliklerin yerine getirilebilmesi açı-
sından çok güçlü fonksiyon icra ettiği bir gerçekliktir. Fakat büyükşehir beledi-
yelerinin yoğun olduğu bölgelerde büyükşehir belediyelerinin çok daha etkili 
hizmet sunması valiler ile büyükşehir belediye başkanları arasında önem derece-
lerine göre bir rekabeti ayyuka çıkarmıştır. Bu bakımdan bahsi geçen rekabetin 
Kalkınma Ajansları açısından ortaya koyduğu sorunları ortadan kaldırabilmek 
için geliştirilen çözümlemelerden birisi kalkınma ajanslarının büyükşehir bele-
diyeleri ile ilişkilendirilmesinin sağlanması fikridir. Böylece metropoliten alan-
lar üzerinde hizmet kapasitesi çok daha yüksek olan büyükşehir belediyeleri 
aracılığı ile kalkınmaya yönelik açılımların etkin şekilde yürütümü sağlanabile-
ceği düşünülmektedir.  
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Ayrıca Kalkınma Ajanslarında Genel Sekreterlik kurumunun birimler 

arası koordinasyon sağlama konusunda yetkilerinin arttırılması gerekmektedir. 

Buna ek olarak Yatırım Destek Ofisleri (YDO)’nin yetki ve güçleri arttırılmalı, 

insan kaynakları temini konusunda farklı stratejiler geliştirilmesinin sağlanması-

nın yanında,  ajansların kurulu olduğu merkezlerde ve bağlı illerde verilerin 

teminindeki zorlukların giderilmesine yönelik bilişim altyapısı da kullanılarak 

dinamik güncellemeler yapılabilmelidir.  

5. KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGESEL PLANLAMA  

Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınma planları, bölge düzeyinde eşgü-

düme hizmet etmediği gibi, bölge planlarıyla uyumlu alt ölçekli planların hazır-

lanmadığı iddiası da son dönemde sıkça tekrar edilmeye başlanmıştır. Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un amacı-

na bakıldığında; kamukesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve 

yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve program-

larda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlan-

dırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak, olduğu ifade edilmiştir (madde: 1). Kalkınma ajanslarının en 

önemli işlevlerinden birisi üst ölçekli planlar ile alt ölçekli planlar arasındaki 

entegrasyonu sağlama işlevidir.  

Kalkınma Ajanslarının planlama işlevi ve koordinasyon hususunda Dev-

let Denetleme Kurulu’nun raporunda şu tespitlere yer verilmiştir (2014: 777):  

“Yapılan araştırma ve inceleme çalışmasında, ajanslarının en temel fonk-

siyonu olması gereken işbirliğini geliştirme ve koordinasyon sağlama fonksiyo-

nu ile bu fonksiyonun önemli bir aracı olan bölgesel planlama ve program yap-

ma fonksiyonunun arzulanan düzeyde olmadığı; veri toplama, işleme, analiz 

etme ve araştırma yapma konularında çabaların bulunduğu, özellikle sektör 

analizi içeren yayınlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği; bölgedeki diğer proje-

leri izleme konusunda ise pek çok ajansta herhangi bir çalışmanın bulunmadığı 

anlaşılmıştır”. 

Daha önceleri DAP, DOKAP örneklerinde olduğu gibi “kalkınma plancı-

lığı” anlayışı doğrultusunda hazırlanan bölgesel kalkınma planlarının kalkınma 

ajansları deneyimi ile birlikte bir farklılaşmanın söz konusu olduğu ve ve artık 

“stratejik plancılık” anlayışının güçlendiği gözlenmektedir. Stratejik planlama 

anlayışında önemli bir unsur olan vizyon tanımlaması açısından bakıldığında 
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“yeni ekonomi” yaklaşımının ajansların ulaşmayı en çok arzuladıkları üstün 

amaç olarak ön plana çıktığı görülmektedir (Okçu, Acar, Akman, 2012: 243-

244). Türkiye’de gelecek yönelimli yönetim anlayışına geçiş ile birlikte yeni 

planlama mantalitesine göre gelecek öngörülerini hazırlamak zorunda bulunan 

tüm kamu kurum ve kuruluşları, bu planlarını üst ölçekli planlarla bütünlükçü 

bir biçimde hazırlamak ve uygulamak zorunda (Eryiğit ve Doğan, 2015: 368) 

olmasına rağmen, ne yazık ki yapılan planların üst ölçekli planlarla uyumlu olup 

olmadığının denetimi yapılamamaktadır. Ayrıca kalkınma planları bölgesel 

öncelik ve sektörel gelişmelere bağlı stratejik derinlik yerine birbirlerinin kop-

yası gibi hazırlanan ve her alanda mükemmeliyetçi tasarımı içeren bir kurguya 

sahiptir. Kalkınma planlarının bölgesel ve stratejik öncelikler yerine birbirinin 

kopyası gibi her alanda mükemmeliyetçi bir tasarım ile hazırlanıyor olması böl-

ge içerisinde var olan aktörlerin planlamasında istenilen etkiyi oluşturmasını 

engellemektedir.  

Yine, kalkınma planları, hükümet programları, orta vadeli program, orta 

vadeli mali plan, yıllık program gibi üst ölçekli planlara uygun şekilde hazırla-

nan bölge planları; bölgede faaliyette bulunan başta kamu kurum ve kuruluşları 

olmak üzere diğer tüm kuruluşların kendi planlamalarında temel almaları gere-

ken makro bir içeriğe sahiptir. Kalkınma bölgelerinin içerisinde yer alan kamu 

kuruluşları ve özellikle yerel yönetimler üst ölçekli planlar ve dolayısı ile bölge-

sel planlara göre stratejik planlar hazırlamak yerine; çok başka saikleri önceleye-

rek stratejik planlarını hazırlamaktadır. Bahsi geçen planların üst ölçekli planlar-

la uyumunu sağlamaya yönelik denetim yeterince güçlü kurgulanmadığı için19 

hem yapılan bölge planları anlamsızlaşmakta; hem de kurum ve kuruluşların 

yaptığı planlar ortak ulusal ve bölgesel öncelikleri içermemektedir.  

Üst ölçekli planlar ile bölge içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların ha-

zırladıkları planların birbirine uyumlu olup olmadığının denetimi Kalkınma 

Ajansları tarafından yapılmalıdır. Eryiğit ve Doğan’ın bu konudaki görüşleri 

şöyledir (2015: 369): 

“Türkiye’de yakın dönemde planlamada ortaya koyulan ve ölçek olarak 

bölgeye yaslanan yeni planlama modelinin; planlamanın denetiminde de benim-

senmesiyle bu sorunun aşılabileceği söylenebilir. Bu bağlamda ön plana çıkan 

idari yapılanma ise Kalkınma Ajansları’dır. Planlama sisteminde bölgesel plan-

                                                       
19 Sayıştay’ın dış denetim kapsamında planlamada entegrasyonu sağlamaya dönük bir derinlik 

oluşturması mümkün iken, bu denetimin mali esaslar üzerinden yürütümü planlamada en-
tegrasyon sorununun aşılmasını zorlaştırmaktadır. 
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lama açısından öne çıkan Kalkınma Ajansları’nın; planların denetiminde ve 

bütünleştirilmesinde yönetişimci anlayış üzerinden devreye sokulması, büyük 

önem arz etmektedir. Böylece yerel kurum/kuruluş düzeyinde gelecek öngörüle-

rini içeren planların hem içerik ve hem de şekil açısından katılımcı ve müzake-

reci anlayış ile etkin denetimi gerçekleştirilmiş olacağı gibi, bu planların sentez-

lenmesinden elde edilecek bölge planlarının Kalkınma Bakanlığı’na gönderil-

mesi ile ülke ve bölge düzeyinde yapılacak tüm üst ölçekli planların yereldeki 

kurum ve kuruluşların öngörüleri üzerine oturması temin edilmiş olacaktır. 

Ayrıca planlamadaki etkinliği güçlendirmek için plan hazırlamada benimsenen 

kuralcı model yerine, tanımlayıcı ve bütünleştirici modelleri de içine alan yeni 

bir yaklaşımın uygulamaya koyulması gerekmektedir. Öngörülen modelde kal-

kınma ajanslarının daha etkin rol üstlenebilmesi için, hizmet verdikleri alanların 

daha geçekçi yöntemler ile belirlenmesi de burada önem arz etmektedir”. 

Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzlemde kamu kuruluşları ve dolayısı 

ile yerel yönetimler üzerinde planlamanın denetimi konusunda göstereceği ref-

leks, yeni bir vesayet şeklinde yorumlamaya açıktır. Kalkınma Ajanslarını dü-

zenleyen ilgili kanunun 9. maddesi kalkınma kurullarını düzenlemektedir ve söz 

konusu düzenlemede kalkınma kurullarının bölgenin sorunlarına ve çözüm öne-

rilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine göre yönetim kuruluna tavsi-

yede bulunmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kurulun içinde bölge 

içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların yetkilileri görev almaktadır; ayrıca 

yönetim kurulunda da kurum ve kuruluş temsilcileri bulunmaktadır. Gerek kal-

kınma kurulu ve gerekse yönetim kurulu; bölge içerisindeki kurum ve kuruluşla-

rın temsilcilerinden müteşekkil olması nedeniyle ilgili kurulların almış olduğu 

kararlara göre üyelerin kendi kurum ve kuruluşlarının planlarına yön vermeleri 

bahsi geçen denetimin vesayet ilişkisine dönüşmeden yürütümünü sağlayabilir.  

6. KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGESEL TEŞVİK STRATEJİLERİ  

Kalkınma Ajansları dışında bölgede kalkınmayı sağlamaya yönelik birçok 

kuruluşun hizmet verdiği ve bu kuruluşlar arasında bir entegrasyonun bulunma-

dığı gibi özellikle bölgesel teşvik stratejilerinde birbirlerinden habersiz hareket 

ettikleri gözlenmektedir.  

Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından 

birisi olup, ekonomik birimlerden belli edimler beklenerek ekonomik olarak 

istenilen biçimde yönlendirilmelerini sağlar. Bu açıdan yatırım teşvikleri, yatı-

rım hacminin artırılması yolu ile üretimin ve istihdamın yukarı yönlü hareketini, 
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sektörel ilerlemelerin kaydedilmesini, geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi gibi 

idealler çerçevesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça kullanılan bir 

yöntemdir. Türkiye’de de ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bazı faa-

liyetler teşvik sistemi ile desteklenmekte ve özellikle bölgeler arası sosyo-

ekonomik farklılıkların giderilmesi için genel teşviklere ek olarak bazı yöreler 

için teşvik tedbirleri daha avantajlı hale gelmiştir (Yayar, Demir, 2012: 119).   

Bölgesel gelişmişlik, kapasite, proje, destek ve hibelerden yararlanma dü-

zeylerine göre bölgeler kendi içinde farklılık göstererek bölgesel gelişmişlik 

farkları azaltılmak istenirken belli başlı başat illerin ve kurumların sürekli olarak 

desteklerden yararlanması kendi içerisinde bir çelişki üretmekte ve bölgeler 

arası gelişmişlik düzeyi bir yana daha başta bölge içindeki iller arasında geliş-

mişlik farklarının oluşması ve var olan farkların artmasına neden olmaktadır.  

Pek çok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen mali desteklerin 

bölge içinde uygulamasının verimli, etkin ve adil şekilde gerçekleştirilmesi bü-

yük önem arz etmektedir. Bunun bölge düzeyinde takibi ve sonuçların analiz 

edebilmek üzere uygun koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları oluşturulmalı 

ve bu mekanizmalar içinde kalkınma ajanslarının rolünün gerekli bilişim ve 

iletişim altyapısı ile pekiştirilmesi gerekmektedir. Burada geliştirilmesi gereken 

yöntemlerden birisi kalkınmaya yönelik destek ve teşvik veren kuruluşların 

Kalkınma Ajansları ile koordinasyonunun sağlanarak teşviklerin dağıtımının 

sağlanmasıdır.    

Bu konuda DDK tarafından hazırlanan raporda yapılan tespit ve değer-

lendirme şöyledir (2014: 781-782):  

“Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan çok sayıda mali deste-

ğin bulunduğu, bu desteklerin bölgelerdeki uygulamasında bölge planları ile 

ilişkisi, kalkınma ajansları ile görüş alışverişinde bulunulması gibi mekanizma-

ların yeterince işletilmediği; bu nedenle benzer türden mali desteklerin farklı 

kurumlarca uygulanabildiği, bualandaki koordinasyon eksikliğinin desteklerden 

sağlanabilecek faydayı sınırlandırdığı gibi, yararlanıcıların aynı proje için bir-

den fazla kurumdan teşvik almasının da önüne geçmeye imkân vermediği anla-

şılmıştır. Pek çok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen mali desteklerin 

bölge içinde uygulamasının verimli, etkin ve adil şekilde gerçekleştirilmesini, 

takibini ve sonuçların analizini sağlamak üzere uygun koordinasyon ve işbirliği 

mekanizmaları oluşturulmalı ve bu mekanizmalar içinde kalkınma ajanslarının 

rolü belirginleştirilmelidir”. 
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Mevcut hali ile Kalkınma Ajanslarının bölgesel gelişmişlik farkını azalt-

ması misyonunu kısa dönemde gerçekleştirilmesi zor bir hedef hâline gelmiştir. 

Bunu gerçekleştirebilecek en etkin araç, bölgesel önceliklere göre farklı kalkın-

ma ajansı yöntemlerinin geliştirilmesi yanında kalkınma ajanslarının sınırlarının 

daha etkin sonuçlar verecek şekilde tekrar planlanması olup bu hususlara yuka-

rıda değinilmiştir. 

Yapılan araştırma ve inceleme çalışmaları neticesinde ajansların en temel 

fonksiyonu işbirliği ve koordinasyon işlevi olması gerekirken bu fonksiyonlar 

yerine “hibe dağıtan” birimler olarak nitelendirildiği gözlenmektedir. Kalkınma 

ajanslarının bölgeye yapılacak kamu yatırımlar ve bölgede farklı kurum ve kuru-

luşlarca uygulanan destek ve teşvikler konusunda somut koordinasyon görevle-

rinin tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda ajansların bölgenin bilgi ve 

veri kaynağı olmasının sağlanması gerekmektedir. Araştırma ve inceleme çalış-

maları kapsamında ajansların ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edebildikleri 

mevcut verilerin kapsam ve çeşit olarak yeterli olmadığı, kurumların verileri 

arasında farklılıklar bulunduğu ve güncellik sorunu yaşandığı görülmüştür. Veri 

konusunda yaşanan sıkıntıların, ajansların; gerçekçi verilere dayanan bölgesel 

gelişme stratejileri geliştirmesinin ve doğru hedefler ortaya koyarak planlama 

yapabilmesinin ve uygulanacak destek programlarında sağlıklı öncelikler belir-

leyebilmenin sağlanarak fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesine 

yönelik (DDK, 2014: 777-779):  

 Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve kalkınma ajansları-

nın ihtiyaç duyulan veriler konusunda ortak çalışmalar yapması,  

 Kalkınma ajanslarının bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla birlikte, 

bu kurum ve kuruluşların ürettikleri verilerin envanterini çıkarması; 

ilgili kurumların mevcut kapasiteleri, faaliyet gösterdikleri alan ile gö-

rev ve yetkileri çerçevesinde ajansların ihtiyaç duyduğu ne tür verileri 

temin edebilecekleri ve bu verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara fazlaca 

bir iş yükü doğurmadan hangi format ve sıklıkta temin edilebileceği 

gibi konularda ortak çalışmalar yürütülmesi,  

 Kalkınma ajanslarının bölgenin potansiyeli, gelişme eksenleri, sektör-

leri, rekabet gücü ve benzeri konularda, Türkiye İstatistik Kurumu ile 

işbirliği ve koordinasyon sağlamak suretiyle, alan araştırmaları yap-

maları ve/veya yaptırmaları,  
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 Kalkınma ajanslarının; başta Türkiye İstatistik Kurumunun ürettiği is-
tatistikler olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren genel nitelikli istatistikler, 
bölge aktörlerinden temin ettiği ve edeceği veriler, kendi görev ve 
fonksiyonları sonucunda oluşturduğu istatistikler ve yapacağı ve/veya 
yaptıracağı alan araştırmaları sonucunda oluşan istatistikleri bir araya 
getirerekbütüncül analizler yapmaya imkân verecek bir sistem oluş-
turması, ayrıca oluşturulan bu istatistiklerin üniversiteler başta olmak 
üzere ilgili kurum, kuruluş ve kişilerce de kullanılmasına olanak sağ-
lanması ve böylece ajansların bölgesel gelişme alanında bölgenin ve-
ri/bilgi merkezi haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması ge-
rektiği…  

Bahsi geçen bilgi akışının bölgesel düzlemde kurgulanması ve teşvik ve 
destek sağlayan kuruluşlar arasında bilişim altyapısı üzerinden entegrasyonun 
temin edilmesi halinde; bakanlıklar, TÜBİTAK destekleri, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı destekleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifleri Birlikleri Merkezi Birliği Destekleri, Eximbank ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası Destekleri, Küçük ve Orta Boy Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler ile Kalkınma 
Ajanslarının vermiş olduğu desteklerin realize edilmesi kolaylaşabilecektir.    

7. KALKINMA AJANSLARI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  
Kalkınma Ajansları açısından bir diğer önemli problem insan kaynakları 

yönetimi alanında ortaya çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarının personel sirkülas-
yonunun fazla olması, kurumsal hafıza eksikliğinin mevcudiyetini beraberinde 
getirmekte, yetersiz sayıda tecrübesiz personelin; ajansları da yetersiz gösterme 
riskinin bulunduğu gözlenmektedir.  

Kalkınma ajanslarının öngörülen esnek, dinamik yapısı ve geleneksel ku-
rumlara göre farklılaşmış yapısı nedeniyle personel istihdamı ile alakalı yeni 
modellerin benimsenmesi temel alınmıştır. Bu kapsamda ajans personelinin 
istihdam usulü, personel seçimi ve işe alma, ücret ödemede uzmanlığa dayalı ve 
başarı odaklı olması hedeflenmiştir. İstihdam performansa, takım çalışmasına 
yatkınlığa, hizmet verme heyecanına, kurum içi ve dışında sağlıklı iş ilişkilerine 
bağlanarak çalışanların iş akdiyle istihdam edilmeleri öngörülmüş ve memuri-
yette var olduğu düşünülen verimlilik sorunu bu şekilde aşılmaya çalışılmıştır. 
Ajans personelinin hukuki statüsü ve istihdam usulleri 5449 sayılı Kanun ve 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Buna göre, istih-
dam edilen personel ile iş hukukuna dayanan belirsiz süreli iş sözleşmeleri imza-
lanmakta ve personele dair tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülmektedir 
(Şimşek, Cinoğlu, Deniz, 2016: 5-6).  
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Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personel ile ilgili olarak DDK ta-

rafından hazırlanan raporda dikkat çekilen hususlar şu şekilde ifadelendirilmiştir 

(2014: 790):  

“…, son dönemde yapılan düzenlemelerle ajans çalışanlarının ücretleri 

kamuda emsal olarak belirlenen unvanlarla paralel hale getirilmiştir. Ücret 

açısından kamudaki uzmanlarla eşdeğerlik uygulanırken, çalışma saatleri, İş 

Kanunu’na tabi olma nedeniyle kamuda çalışanlara nispetle daha düşük iş ga-

rantisi, servis, lojman, yemek yardımı gibi imkânlardan yararlanamama gibi 

dezavantajlar konusunda ajans çalışanları aleyhine durumun devam ettiği gö-

rülmektedir. Ücret açısından kamudaki emsal personelin aldığı ücreti aşamama 

şeklindeki uygulamaya karşılık, ajans çalışanlarının kamuda çalışan emsallerine 

oranla dezavantajlı bulunduğu hususların devam etmesi, personel rejimindeki 

mevcut durumun başlangıçtaki tasarımdan tamamen farklılaşması, ajansların 

cazip bir kurum olmaktan ziyade dezavantajlı ve tercih edilmeyen bir kurum 

olması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca bu durumun ajans çalışanlarının moti-

vasyonunun düşmesine, daha az kalifiye kişilerin ajansta çalışmayı tercih etme-

sine, mevcut çalışanların ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçme yönün-

deki çabalarının artmasına neden olduğu gözlemlenmiştir”. 

Yine DDK raporunda Kalkınma Ajanslarında yardımcı hizmetler sınıfın-

da çalışan personelin Kamu Personel Rejimi açısından genel idari hizmetler 

sınıfına dair hizmetleri yerine getirdiği ve fakat yardımcı hizmetler sınıfına göre 

özlük haklarının değerlendirildiği belirtilmiştir (2014: 789).  

Kalkınma Ajanslarının insan kaynakları yönünden güçlendirilebilmesi 

için personelinin diğer kamu görevlisi statüsüne geçirilmesi ya da toplu iş söz-

leşmesine dair derinliğin oluşturulmasının yanında kalkınma ajansları arasında 

nakil, yer değişikliği, görev değişikliği vb. hususların ilgili mevzuat ile düzen-

lenmesinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.  

DDK tarafından hazırlanan raporda insan kaynakları ile ilgili var olan so-

runlara yönelik çözüm önerileri şu şekilde dile getirilmiştir (2014: 790):  

“Bu kapsamda; ajansların kuruluşundaki temel felsefe ve insan kaynakla-

rı rejimi göz ününde bulundurularak, personel rejimi ve ücret politikasının ciddi 

şekilde analiz edilmesi, ajans personelinin statüsünün sadece ücretler açısından 

değil tüm yönleri ile kamuda çalışan emsalleri ile uyumlu hale getirilmesi veya 

kuruluş felsefesine uygun bir sistemin hayata geçirilmesi tercihi yapılarak, yapı-

lan tercihe uygun bir sistemin oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir”. 
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Efe ise bu hususta (2016: 86) Kalkınma Ajanslarının Türk yönetim gele-

neğinde uymayan sıra dışı kamu tüzel kişileri olduğu, Kalkınma Ajansları per-

sonel rejiminde iş mevzuatı ile idari hukukun iç içe geçtiği ve 666 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve 6495 Sayılı Kanun sonrası insan kaynakları uygula-

malarında eşitsizlik ve huzursuzlukların artmış olduğu varsayımlarının geçerlili-

ğini koruduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Efe, Kalkınma Ajansları personelinin 

mali ve sosyal haklarının belirlenmesinin karmaşadan kurtarılması için ya devlet 

memuru olmalarının sağlanması ya da işçi olarak toplu iş sözleşmelerine bıra-

kılması gerektiğini savunmuştur. Efe’nin dile getirdiği devlet memuriyeti olgusu 

yerine, kendi özel kanunu kapsamında “diğer kamu görevlisi” olarak tasnif edi-

lecek bir ara formül geliştirilebilir. Ayrıca yine Kalkınma Ajansı personelinin 

yapılacak düzenleme ile “diğer kamu görevlisi” tanımlamasının yanında ajanslar 

arasında nakil ile diğer kurumlara nakil hususları düzenlenerek personelinin hem 

hukuki açıdan statüsünün güçlendirilmesi ve hem de farklı nedenlerle ikametgah 

değiştirmek zorunda kalan uzman personelin kaybedilmesinin engellenmesi 

sağlanabilir.    

SONUÇ 

Kalkınma Ajansları Türkiye’de 2006 yılında bölgesel kalkınmayı yerel-

den sağlamak üzere kurgulanmış önemli araçlardan birisidir. Dünya’da kötü 

uygulama örnekleri yanında İngiltere’de bu organizasyonların kapatılmış olması, 

Türkiye açısından da bu kuruluşlar açısından farklı tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Bu tartışmalar ışığında Kalkınma Ajansları açısından tespit edilen 

sorunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:    

 Kalkınma Ajanslarının Siyasal Anlamda Temsil Sorunu;  

 Merkez Yerel ikileminde Kalkınma Ajanslarının Statüsü Sorunu;  

 Kalkınma Ajanslarının NUTS Sistemi’ne göre Hizmet Ettiği Alan;  

 Kalkınma Ajansları ve Kurumsallaşma Sorunu;  

 Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Planlamada Yaşanılan Sorunlar; 

 Kalkınma Ajansları ve Yatırım-Teşviklerin Koordinasyonu Sorunu; 

 Kalkınma Ajansları ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Yaşanan Sorun-

lar. 

Kalkınma Ajanslarının temsilinde esaslı aktör valilik merciidir. Vali, ilde 

hem devleti ve hem de hükümeti temsil eden, bu sayede kamu kurum ve kuru-

luşları ile özel sektör ve sivil toplum üzerinde önemli etkinliği bulunan bir statü-
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yü ifade etmektedir. 6360 sayılı Kanun ile birlikte metropoliten yönetimlerin 

artması ve hizmet ettiği alanın il düzeyine genişlemesi ile birlikte siyasal anlam-

da bu alanları idare eden büyükşehir belediye başkanlarının edindiği siyasal güç, 

Kalkınma Ajanslarının işleyişinde temsil sorununu gündeme getirmiştir. .  

Temsil konusunda bu kapsamda ortaya atılan yaklaşımlardan birisi bu ku-
ruluşların büyükşehir belediyeleri ile ilişkilendirilmesini sağlamak ve kalkınma 
ajanslarının hizmet sınırını metropoliten alan yönetimi ile bütünleştirmektir. Bu 
durumda metropoliten alan sınırı bölge olarak kabul görecektir. Böylece birkaç 
ilden oluşan ajanslarda valilerin kendi görev yaptığı ile yönelik yönetim sergi-
lemelerinin önüne geçilebileceği gibi, Kalkınma Ajansı’nın kapsadığı iller ara-
sındaki rekabetin olumsuz etkilerinden kurtulabilmenin sağlanacağı savunul-
maktadır.   

Aslında büyükşehir belediye başkanlarının vali ile kıyaslandığında siyasal 
açıdan temsil ve meşruiyet boyutunda ön plana çıkartan şey sahip olduğu idari 
ve mali özerkliğin kendisidir. Bu nedenle burada tartışılması gereken şey Va-
li’nin siyasal anlamda temsil kudretinden ziyade, bu kuruluşların idari ve mali 
özerkliğe kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerdir. Büyükşehir 
belediyelerinin sahip olduğu idari ve mali özerklik bu kuruluşların büyükşehir 
belediyeleri ile ilişkilendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Fakat bu kuruluş-
lar idari ve mali özerkliğini destekleyici tedbirler alınarak büyükşehir belediye-
leri ile ilişkilendirilmeden de güçlenmeleri ve kuruluş gayelerine hizmet etmele-
ri sağlanabilir.    

Bir diğer tartışma konusu Kalkınma Ajanslarının merkezi yönetim ile 
ilişkilendirilerek taşra yönetimi gibi bölgesel düzlemde örgütlenmesinin sağ-
lanması ve bu kuruluşların başına merkezi yönetimin ilgili bakanlığından bir 
teknokratın atanması fikridir. Bu durumun bahsi geçen kuruluşları merkezden 
yönetimin bir parçası haline getireceği aşikardır. Merkezden yönetim ile bölge 
kalınmasın gerçekleştirilmeye çalışılması uygulaması Türkiye’de 1960’lı yılların 
başından beri denenmiştir. Ne var ki istenilen sonuç alınamadığı için bu sefer 
bölgesel düzlemde yerelden kalkınma stratejileri hayata geçirilmiş ve kalkınma 
ajansları kurulmuştur. Bu nedenle bu kuruluşların merkezileştirilerek sonuç 
alınmaya çalışılması Devlet Planlama Teşkilatı tecrübesinin bölgesel kalkınma 
ile ilgili edindiği tecrübenin tekrar yaşanmasına neden olabilir. Burada yukarıda 
bahsedildiği gibi bahsi geçen kuruluşların almış olduğu her kararı merkezi yöne-
timde ilgili bakanlığa onaylatma vb vesayet uygulamalarından vaz geçilerek, 
yerinden yönetim ilkesine uygun bir yapılanma içine gidilmesi elzem görülmek-
tedir.  
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Kalkınma ajanları ile ilgili bir diğer tartışma konusu hizmet ettikleri böl-

gelerin sınırları ile ilgilidir. Kalkınma Ajanslarının sınırları bu kuruluşların kuru-

luş gayelerine hizmet edebilecek derinliği ihtiva etmemektedir. NUTS sistemine 

göre düzey-1, düzey-2 ve düzey-3 esas alınarak yapılan tasnifte istenilen etkinli-

ğin yakalanamamış olması nedeniyle özellikle metropoliten alanların sınırlarının 

kalktığı bölgelerde her bir metropoliten alanı nüfusu üzerinden hizmet alanını 

belirlemek yerine; megapolün bütününü kapsayan bir tasnife gidilmesi gerek-

mektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik bakımdan bir araya getirilen illerin tekrar 

gözden geçirilerek kuruluş amaçlarına gereği gibi hizmet etmeyen bölgelerin 

yeniden tasnifinin yapılması önem arz etmektedir.  

Kalkınma ajanslarının işlevlerinden birisi de hiç şüphesiz bölgesel plan-

lama işlevini icra etmesidir. Fakat Kalkınma Ajansları tarafından yapılan planla-

rın çoğu kez birbirinin tekrarı olduğu gibi bahsi geçen planların performansı ve 

gerçekleşme oranları ölçülmemektedir. Bu nedenle bölge planlamasında idealize 

edilmiş her türlü bölgesel önceliğe uygun stratejik amaç ve hedeflerin belirlen-

mesi durumu söz konusu olmuştur. Ulusal ve yerel planlar arasında bir köprü 

görevi gören bölgesel kalkınma planlarının etkinliğinin ölçümlenmesine yönelik 

performans programının oluşturulması ve gerçekleşme oranlarının tespiti ge-

rekmektedir. Burada sağlanacak başarının ölçülmesinden ziyade bölge içerisin-

deki kurum ve kuruluşların bölge planlarına göre hareket etmesinin sağlanabil-

mesi gerekmektedir. Bu nedenle Kalkınma Kurulları ve Yönetim Kurullarına 

büyük görevler düşmektedir. Söz konusu kurullar tarafından tespit edilecek 

bölgesel vizyon ve stratejiler ekseninde tüm kurum ve kuruluşların stratejik 

planlarının hazırlanması sağlanabilir. Ayrıca bölgesel plan ile uyumlu olmayan 

kurum ve kuruluş stratejik planları tespit edilerek tavsiye niteliğinde gerekli 

düzeltmelerin yapılması istenilebilir.  

Kalkınma ajanslarının bir diğer işlevi kalkınmayı sağlamaya yönelik teş-

vikler vermesidir. Pek çok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen mali 

desteklerin bölge içinde uygulamasının verimli, etkin ve adil şekilde gerçekleşti-

rilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun bölge düzeyinde takibi ve sonuçların 

analiz edebilmek üzere uygun koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları oluştu-

rulmalı ve bu mekanizmalar içinde kalkınma ajanslarının rolünün gerekli bilişim 

ve iletişim altyapısı ile pekiştirilmesi gerekmektedir. Burada geliştirilmesi gere-

ken yöntemlerden birisi kalkınmaya yönelik destek ve teşvik veren kuruluşların 

Kalkınma Ajansları ile koordinasyonunun sağlanarak teşviklerin dağıtımının 

sağlanmasıdır.    
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Kalkınma Ajansları açısından bir diğer önemli problem insan kaynakları 

yönetimi alanında ortaya çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarının personel sirkülas-

yonunun fazla olması, kurumsal hafıza eksikliğinin mevcudiyetini beraberinde 

getirmekte, yetersiz sayıda tecrübesiz personelin; ajansları da yetersiz gösterme 

riskinin bulunduğu gözlenmektedir. Kalkınma Ajansları açısından yukarıda 

bahsi geçen olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bahsi geçen kuruluş per-

sonelinin kendi özel kanunu kapsamında “diğer kamu görevlisi” olarak tasnif 

edilecek bir ara formül geliştirilebilir. Ayrıca yine Kalkınma Ajansı personelinin 

yapılacak düzenleme ile “diğer kamu görevlisi” tanımlamasının yanında ajanslar 

arasında nakil ile diğer kurumlara nakil hususları düzenlenerek personelinin hem 

hukuki açıdan statüsünün güçlendirilmesi ve hem de farklı nedenlerle ikametgah 

değiştirmek zorunda kalan uzman personelin kaybedilmesinin engellenmesi 

sağlanabilir. 
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GİRİŞ 

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte devlet 

yönetiminde oldukça kapsamlı değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklerin sis-

tem tam olarak kuruluncaya kadar devam etmesi beklenmektedir. Bu çalışmada 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ortaya çıkması beklenen değişikliklerin 

incelenmesi, yeni hükümet sisteminin kurulumu konusunda önerilerde bulunul-

ması, yeni sistemde ortaya çıkabilecek olası sorunların belirlenmesi ve çözüm 

seçeneklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Çalışma Türkiye'yi, Türk Yönetim Sistemini ve özellikle cumhurbaşkan-

lığı hükümet sistemini kapsamaktadır. Ancak kıyaslama amaçlı olarak batılı 

ülkeler ve yönetim sistemleri de değerlendirme kapsamında tutulmuştur. 

Çalışma cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi henüz tam olarak uygulama-

da yerleşmemişken, sistemin kurulumu, işleyişi, benimsenmesi gereken ilkeler, 

ortaya çıkabilecek olası sorunların analizi ve çözüm önerileri getirme içerikleri-

ne sahip bulunmaktadır. Bu özellikleri itibariyle özgün bir nitelik taşımaktadır.  

Çalışmada öncelikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilişkili olarak 

devletin yeni rolü incelenmektedir. Devletin yeni rolü, 21. yüzyılda dünyada 

yaşanan gelişmeler ve gelecekbilim (futurizm) açısından da ele alınmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde uluslararası ilişkilerin nasıl olaca-

ğı ve uluslararası ilişkilerin yoğunluğuna uygun yönetsel ve akademik yapılan-

ma sorunu açıklanmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devletin küçültülmesi konusu in-

celenmiş ve devletin küçültülmesinin nasıl anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.  

Yeni sistemde düzenleme ve denetleme mekanizmasının nasıl düzenlen-

mesi gerektiği konusunda seçenekli çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

                                                       
  Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, fatih.kirisik@dpu.edu.tr. 
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Merkezi yönetimin güçlendirilmesi ile yerel yönetimlerin durumu arasın-
daki ilişki ele alınmıştır. Yine bu kapsamda yeni sistemde merkezi yönetim-
yerel yönetim görev paylaşımının nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusunda 
üniter devlete uygun bir modelin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yeni sistemde sivil toplum kuruluşlarının rolü ve güçlendirilmesi için ya-
pılması gerekenler öneri listesine eklenmiştir.  

Cumhurbaşkanı-Başbakan çatışmalarının yeni sistemde ortadan kaldırıl-
ması ile birlikte oluşacak kamu politikalarında birlik ve uyumun kamu politika-
larının geliştirilmesinde hangi yöntemlerle geliştirilebileceği üzerinde önerilerde 
bulunulmuştur.  

Yeni sistemde yasama-yürütme arasındaki sert kuvvetler ayrılığı ile ya-
sama faaliyetlerinde uzmanlaşmanın oluşacağı ve bu uzmanlaşmanın gelişmesi 
için yapılması gerekenler ifade edilmiştir.  

Dünyada yeni kamu yönetimi yapılanmasında ve işleyişinde güvene da-
yalı yönetim sistemi önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 
birlikte güvene dayalı yönetim sistemi kurulması önerisinde bulunulmuş ve 
oluşabilecek sorunlara karşı kişi bazlı güven mekanizması sistemi önerilmiştir.  

Konut politikaları da yeni sistemde yeni politikalar geliştirilmesi gereken 
konulardan biridir. Bu amaçla konut politikalarında Toplu Konut İdaresi ile 
yakalanan başarı ifade edilmiş, fakat özel sektör konut uygulamalarında yaşanan 
sorunların yerel yönetimlerle ilişkisi sorgulanmıştır. Bu kapsamda konut politi-
kalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında yaşanan sorunlar tespit edilmiş ve 
sorunların giderilmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

Dünyada giderek yükselmekte olan bir sorun olarak güvenlik-demokrasi 
ikilemi analiz edilmiştir. Güvenlik-demokrasi ilişkisinin dengeli şekilde birbirini 
yok etmeden güçlendirilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kamuda profesyonel yöne-
ticilik uygulaması başlamaktadır. Henüz bu uygulamanın tam olarak kurulmadı-
ğını ifade edebiliriz. Kamuda profesyonel yöneticiliğin nasıl kurulması gerektiği 
ve olası sorunlar, çözüm önerileriyle birlikte açıklanmaktadır.  

Sosyal devlet ve sosyal politikalar konusu devletin yeni rolünün ve sınır-
larının belirlenmesinde önem taşımaktadır. Sosyal devletten vahşi kapitalizme 
geçen batılı ülkeler küresel rekabette zayıflayan konumlarını yeniden güçlen-
dirmek istemektedirler. Ancak Türkiye yeni sistemle birlikte sosyal devlet ve 
sosyal politikalar anlayışında nasıl bir yöntem benimsemeli ve ortaya çıkan ek 
maliyetleri küresel rekabette avantaja nasıl çevirebileceği üzerinde önerilerde 
bulunulmuştur.  
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Çalışmada son olarak küresel bir köye dönüşen dünyada giderek birbirin-

den daha da uzaklaşan insanların mahalle yönetim birimi içerisinde yeniden 

insani ilişkiler geliştirebilmesinin, mahalle ve komşuluk kültürünün canlandırıl-

masının önemi ifade edilmiş, bunun gerçekleştirilebilmesi için önerilerde bulu-

nulmuştur. 

1. DEVLETİN YENİ ROLÜ 

Devletin rolü sürekli tartışma konusu olan konulardan bir tanesidir. Hatta 

devletin rolünün nasıl olması gerektiğine göre farklı ideolojiler(Heywood, 

2013:18-304) ortaya çıkmıştır. Liberalizm, sosyalizm, faşizm, kapitalizm, sosyal 

devlet gibi farklı yaklaşımlar devletin toplumsal/siyasal/ekonomik hayattaki 

rolüne farklı açılardan bakmışlardır. Hatta komünizm ütopyası devletin olmadığı 

bir toplumsal yaşam hayal etmiştir. Devletin olmamasını gerçekleşmeyen bir 

ütopya olması nedeniyle bir kenara bırakırsak, diğer ideolojilerin çeşitli devletler 

tarafından uygulandığını/uygulanmakta olduğunu ifade edebiliriz. Devletin ro-

lünün ne olması gerektiği konusunda üretilen fikirler bir ideoloji olarak nevşü 

nema bulsa bile hiçbir ideoloji her dönemi kapsayacak, değişimleri/yenilikleri 

öngörüp çözümler üretecek bir kapsama erişememiştir. Her dönem ortaya çıkan 

değişimler/yenilikler yeni duruma özgü yeni çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacını 

sürekli kılmıştır. Toplumsal, siyasal, ekonomik, teknolojik koşulların değişme-

siyle birlikte devlet her dem değişen, yenilenen bir içeriğe sahip olmuştur. Deği-

şime uyum sağlayamayan, değişim karşısında pozisyonunu değiştirmeyen ya da 

yanlış pozisyon belirleyen devletler ya yıkılıp gitmişler(Bakan-Tuncel, 2012:63) 

ya da büyük zararlara uğramışlardır. O nedenle dünyanın her dem yeniden ku-

rulduğu gibi devlette her dem yeniden kurulmalı, değişimlere/yeniliklere uyum 

sağlamalıdır. 

21. yüzyıla girişle birlikte devletin rolünde çeşitli değişimler ortaya çık-

maya başlamıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte devletlerin zayıflayarak orta-

dan kalkacağını savunan görüşler isabetli çıkmamıştır. Tam aksine devletin 

rolünde değişimlerle birlikte toplumsal, siyasal, ekonomik hayatta ağırlığının 

giderek arttığı görülmektedir. 2008 ekonomik krizi ile birlikte batılı ülkelerin 

dünya üzerindeki eski hakimiyetlerini yitirmeye başladıkları ve batı birlikteliği-

nin zayıfladığı, "güçlü devletler çağı" diye tanımlayabileceğimiz yeni bir dönem 

başlamıştır. İşte devletin yeni rolünün bu bilgiler ışığında yeniden tanımlanması 

gerekmektedir.   
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Türkiye'de 2003 yılından itibaren sürekli değişim ve yenilenme içerisin-
dedir. Bu değişim ve yenilenme sürecinde devletin yeniden örgütlenmesi ve 
çalışma ilkelerinde sürekli güncellemeler dikkati çekmektedir. Devletin yeniden 
örgütlenmesinde, devlet işleyişinde sorun oluşturan konularda değişiklikler ya-
pılmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmının batılı ülkelerde on yıllar önce benimse-
nen değişiklikler olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bir kısım değişiklikler 
ise Türkiye'nin kendi koşullarına uygun olarak benimsediği yeniliklerdir. Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti'nde "değişim ve yenilenme çağı" olarak adlandırabile-
ceğimiz bu yeni dönemde devletin rolünün yeniden düzenlendiği görülmektedir. 
Türkiye'de devletin yeniden örgütlenmesinde en önemli değişiklik olarak ifade 
edebileceğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş söz konusu olmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte "güçlü devletler çağı" na güçlü 
bir devlet olarak çıkmak mümkün olabilecektir. Bu yeni hükümet sistemi ile 
birlikte devletin yeni rolünün de belirlenme sürecinde olduğu görülmektedir. İşte 
bu çalışma yeni hükümet sistemi ile birlikte devletin yeni rolünün nasıl olması 
gerektiği üzerinde fikir üreten bir içeriğe sahiptir. 

2.  CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletin bölgesel ve küresel rolü-
nü artırıcı bir etki göstereceği düşünülmektedir. Ülke içerisinde yönetsel çatış-
malar oluşturan sorunları ortadan kaldıran ve yönetsel birliği sağlayan bir ülke-
nin uluslararası ilişkilerde oldukça etkili olması beklenmektedir. Ülkenin enerji-
sini iç sorunlarla uğraşarak kaybetmeyen yönetim, enerjisini dünya sorunlarının 
çözülmesine ayırma fırsatı bulacaktır. Bu durum ülke içerisinde ekonomik ge-
lişmenin sağlanmasında etkili olacağı gibi, uluslararası ilişkilerden bağımsız 
olmayan ekonominin bölgesel ve küresel ticaretle büyümesi beklenmektedir.  

Devletin yeni rolü açısından uluslararası ilişkiler büyük önem taşımakta-
dır. Devletin üzerindeki fazla yükleri atarak enerjisini, zamanını ve emeğini 
uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine daha çok harcaması beklenmektedir. Tür-
kiye'nin küresel bir güç haline gelmesinde, ekonomik açıdan gelişmesinde, üret-
tiği ürünleri dünya pazarlarına ulaştırabilmesinde devletlerle iyi ilişkiler kurul-
ması ve sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki devlet sayısı düşü-
nüldüğünde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların gös-
termesi gereken çabanın ne kadar yüksek olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenlerle yeni dönemde uluslararası ilişkilerde devletin çok daha etkin bir 
rol üstleneceği beklenmekte ve önerilmektedir. 
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2.1.  Uluslararası İlişkilerin Yoğunluğuna Uygun Yönetsel ve 
Akademik Yapılanma Sorunu 

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerin uzun bir süredir oldukça yoğun olduğu 

görülmektedir. Bu yoğunluk iki önemli sorunu beraberinde getirmektedir. Birin-

ci sorun Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile sınırlanmayacak geniş ölçekli 

bir uluslararası ilişkiler yönetim yapılanması sorunudur. İkinci sorun ise, farklı 

ülkeler ve bölgelerle ilişkilerin geliştirilebilmesi için bu ülke ve bölgelere ilişkin 

tarihsel, kültürel, jeopolitik, dil, din, ırksal özellikler, doğal kaynaklar, siyasi, 

ekonomik, kültürel, askeri işbirliği olanakları gibi çok boyutlu akademik çalış-

maların bulunmaması sorunudur.  

2.1.1. Uluslararası İlişkilerde Çok Temsilcili Yapılanma 

Uluslararası ilişkilerdeki yoğunluğu sadece Cumhurbaşkanı ve Dışişleri 

Bakanlarının taşıması mümkün değildir. Bu yoğunluğu artırarak sürdürmekte 

oldukça önemlidir. O nedenle yeni yapılanmada Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi 

sıfatıyla farklı devletler ve liderlerle görüşmeler yapılması, toplantılara katılım 

gerçekleştirilmesi fayda sağlayacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayı-

sının da artırılarak uluslararası ilişkilerde etkin rol oynaması sağlanabilir. Ulus-

lararası ilişkilerdeki yoğunluğu taşıyabilmek için farklı uzmanlık alanlarında en 

az beş cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerilmektedir. 

2.1.2. Ülkeler ve Bölgelerle İlgili Akademik Çalışma Gruplarının  

 Oluşturulması   

Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde ülkeler ve bölgelerle ilgili bilgi 

ve veri sahibi olunması son derece önemlidir. Bu bilgilerin toplanması, verilerin 

ölçülebilir ve kıyaslanabilir özellikleriyle tablo, grafik, şekil gibi formatlara 

dönüştürülmesi için farklı alanlarda akademik çalışma grupları oluşturulmalıdır. 

Bu çalışma gruplarının oluşturulmasında üniversitelerden destek alınmalıdır. 

Çalışma gruplarına ihtiyaca göre sürekli idari personel ve geçici akademik per-

sonel istihdamı söz konusu olabilir.  
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3.  CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE  
DEVLETİN KÜÇÜLTÜLMESİ 

Devletin küçültülmesi 1970'lerin sonlarından itibaren yaygın olarak telaf-
fuz edilmektedir. Refah devleti anlayışından uzaklaşma olarak ortaya çıkan bu 
yaklaşım devletin aşırı büyümesi sorunu üzerine odaklanmıştır. Refah devleti 
uygulamaları ile aşırı büyüyen devlet, üzerindeki fazla yükleri özel sektör ve 
sivil topluma bırakmaya çalışmıştır. Devletin hantallıktan kurtulması, devletin 
düzenleyici-denetleyici yeni bir rol ile yeniden yapılanması sonucunu doğur-
muştur.   

Dünyada devletlerin yeni rolleri incelendiğinde geçmişe göre birtakım 
farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Gelişmiş devletler iktisadi kuruluşlarını 
özelleştirme yoluyla elden çıkarmaktadır. Böylelikle özel sektörün yapabileceği 
kamu hizmetleri özel sektöre devredilerek devlet asli faaliyet alanlarına yönel-
mektedir.  

3.1.  Devletin Küçültülmesi Ülkede Küresel Güçlerin  
Etkinliğine Yol Açabilir mi? 

Devletin küçültülmesi ile ilgili çalışmalarda iki boyut dikkati çekmekte-
dir. Birinci boyut refah devleti döneminde özel sektörün yapması gereken pek 
çok hizmeti üstlenen devletin bu hizmetleri özel sektöre yeniden devretmesini 
teşvik etmek. İkinci boyut ise, küreselleşme sürecinin devletleri zayıflattığı hatta 
zamanla devletlerin ortadan kalkarak küresel bir devletin bütün dünyayı yönete-
ceği öngörüsüdür.  

Birinci boyut açısından devletin küçültülmesi, Sovyetler Birliği'nin artık 
iyice zayıflaması ile devletin yeni rolünü makul düzeyde belirlemeye çalışmak-
tadır. Ancak ikinci boyut, devletlerin küçülerek ortadan kalkmasını ve küresel 
güçlerin dünya hakimiyetine işaret etmektedir. Pek çok çalışmada bu her iki 
boyutun birbirine karışmış bir şekilde ortaya konulduğu da dikkati çekmektedir. 
Bu durum ise, devletin küçültülmesi konusunun nasıl anlaşılması gerektiğini 
önemli bir sorun haline getirmektedir.   

3.1.1. Devletin Küçülerek Güçlenmesi Nasıl Gerçekleşir? 

Gelişmiş devletler her alanda değil özellikle kritik ve stratejik alanlarda 
yoğun faaliyet göstermektedirler. Özel sektörün çeşitli gerekçelerle faaliyet 
yapmadığı ya da yapamadığı bu alanlarda devlet öncü rol üstlenmektedir. Kritik 
ve stratejik alanlar zamanla farklılaşmaktadır. Ancak genel olarak günümüzde 
savunma sanayi, enerji sektörü, yapay zeka, yazılım gibi sayısal alanlar; kamu 
yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim alanları kritik ve 
stratejik alanlar olarak ön plana çıkmaktadır.  



Devletin Rolü ve Sınırları | 141 
 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de devletin yeni bir rol üstlenece-

ği beklenmektedir. Yeni dönemde devletin kritik ve stratejik olmayan veya za-

manla bu önemini kaybeden kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirmesi beklen-

mektedir. Ancak yeni dönemde devletin dünya devletleri arasında büyük bir güç 

mücadelesi alanına dönüşen savunma sanayi, enerji sektörü, yapay zeka, yazılım 

gibi çok kritik alanlarda daha çok yatırım yapacağı ve enerjisini bu alanlara 

harcayacağı beklenmektedir. 

Devletin yeni dönemde kritik ve stratejik sektörlerdeki yatırımlarını geliş-

tirmesi ve gerekli altyapıyı kurarak özel sektöre devretmesi de devletin öncü 

rolünün sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Özel sektörle birlikte 

büyüme ve gelişme devletin öncü rolünün sürdürülebilirliği açısından önem 

taşımaktadır. Aksi takdirde devlet elindeki imkanları, kaynakları belli alanlarda 

sabit tutarsa yeni stratejik alanlarda öncü rol üstlenemeyecektir.  

3.1.2. Küresel Güçlerin Ülkedeki Etkinliği Nasıl Engellenebilir? 

Her ülke ekonomisini geliştirmek için yatırım çekmeye çalışmaktadır. 

Ekonomi dışında da hemen hemen her alanda farklı ülkelerden çeşitli kaynaklar 

kullanılmakta ve devletlerle işbirlikleri yapılmaktadır. Elbette bu durum bir 

ülkenin gelişmesi için gerekli bir serbest, özgür ortam sağlamaktadır. Ancak bir 

de dünya üzerinde oldukça etkili küresel güçlerin varlığı iyi bilinen bir sırdır. Bu 

küresel güçler kimi zaman hukuk dışı çeşitli amaçlarına ulaşmak için gizlice 

örgütlenerek faaliyet göstermektedirler. Bu kimi zaman para piyasalarında eko-

nomik kurallara aykırı spekülatif hareketler gerçekleştirmek (TASAM, 2006) 

olarak ortaya çıkmaktadır20. Ekonomik savaş olarak ifade edebileceğimiz yön-

tem pek çok enstrüman kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yıkıcı top-

lumsal olaylar organize edilmesi, iç savaş ve askeri müdahaleler gibi çeşitli 

olayların itiraf, açıklama gibi durumlarla anlaşılması karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla açık ya da gizli küresel güçlerin varlığı kamuoyunda yaygın şekilde 

bilinmektedir. İşte bu gerekçelerle gelişmek isteyen ülkenin yerli ve milli kay-

naklarını harekete geçirmesi önem taşımaktadır. Ülkenin ekonomisinde etkili 

kuruluşların yerli ve milli olması, bilimsel çalışmaların ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun şekilde geliştirilmesi, askeri eğitim, savunma sanayi, milli eğitim gibi 

stratejik alanlarda yerli ve milli bir süreç oluşturulması ve yönetimi oldukça 

hassas konulardır. 

                                                       
20  Detaylı bilgi için bakınız: John Perkins (2011), Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, April 

Yayıncılık, Ankara.  
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4. DÜZENLEME VE DENETLEME MEKANİZMASI 

Düzenleme ve denetleme mekanizmasının örgütlenme ve işleyişi diğer 

sistemlerin iyi işlemesi, yolsuzlukların önlenmesi, hukuka aykırılıkların gideril-

mesi, sorunların ortaya çıkmadan çözülebilmesi gibi çeşitli açılardan önem taşı-

maktadır. Düzenleme ve denetleme mekanizması iyi kurulduğu zaman yönetsel 

sistem sağlıklı işleyecektir. Ancak düzenleme ve denetleme mekanizmasının 

oluşturulmasında yapılan çeşitli hataların giderilmesi gerekir. 

4.1.  Düzenleme ve Denetleme Mekanizmasının Merkezi  
Neresi Olmalıdır? 

Türkiye'de düzenleyici ve denetleyici sistem Brüksel merkezli değil An-

kara merkezli olmalıdır. Türkiye yeni sistemde düzenleme ve denetleme meka-

nizmalarını kendi sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yapılandır-

malıdır. 

Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde Avrupa Birliği eksenli pek çok hu-

kuk kuralının da Türkiye'de kabul edildiği ve uygulandığı görülmektedir. Avru-

pa Birliği'nin kendi özelliklerine göre ve kendi çıkarlarını temel alarak yaptığı 

bu düzenlemeler kimi zaman Türkiye aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Türki-

ye'ye uygun olmayan kurallar, Türkiye'de işlemekte olan sistemleri olumsuz 

etkilemektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği hukuki düzenlemeleri aynen uygu-

lama tarzında benimsenmemeli, Türkiye'nin özellikleri ve Türkiye'nin çıkarları 

temel alınarak yorumlanmalı ve düzenlenmelidir.  

4.2. Denetim Sistemi Nasıl Oluşturulmalıdır? 

Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığı'na bağlıdır. Cumhurbaş-

kanlığı hükümet sisteminde Yasama ile yürütme arasında sert kuvvetler ayrılığı-

nın olması, Yasamanın Yürütme üzerindeki etkisini belli ölçüde azaltacaktır. 

TBMM Başkanlığı'na bağlı kalmaya devam edecek Kamu Denetçiliği Kurumu-

nun, kamu kurum ve kuruluşları üzerinde çok etkili olması zor görünmektedir. 

Bu nedenle denetleme mekanizmasının Cumhurbaşkanının gücünü arkasına 

alması oldukça önemlidir. Tek başlı yürütme sisteminde, doğrudan ya da dolaylı 

olarak Cumhurbaşkanına bağlı kamu kurum ve kuruluşları Cumhurbaşkanına 

bağlı bir denetim kurumunun kararlarını uygulamakta daha hassas davranacak-

lardır. Bu gerekçelerle idarenin denetlenmesi mekanizması doğrudan Cumhur-

başkanına bağlı olmalıdır.  
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Düzenleme merkezde, denetleme de merkezde olmalıdır. Denetlemenin 

merkezi olması denetlemeyi güçlendirecektir. Denetlemenin yerel düzeye indir-

genmesi denetleme mekanizmasının etkisini kaybetmesine neden olabilir. 

Denetim mekanizması detay denetimi yapmamalıdır. Elbette her faaliye-

tin birtakım küçük eksikleri olabilir. Detaycı bir denetim kurumların iş yapması-

nı engelleyici bir rol oynayacaktır. Bu nedenle genel uygunluk denetimi yapıl-

ması, kurumların kamu hizmetlerinin gelişiminde ve kamu personelinin özgüve-

ninin geliştirilmesinde faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

Yetkilerin devredildiği ölçüde denetim arttırılması gerekir. Denetimin ar-

tırılması, yetkilerin hukuka uygun kullanımının sağlanması açısından önemli 

olacaktır. 

Denetleme kurumunun yaptırım uygulama yetkisi olmamalıdır. Yaptırım 

uygulama yetkisinin verilmesi yargının işlevsizleştirilmesine neden olabilir. Bu 

nedenle denetleme kurumu tavsiye kararları almalıdır. Tavsiye kararları zamanla 

yargı kararları ile gelişip bütünleşerek kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetle-

rine yönelik bir ilkeler seti ortaya çıkabilir. Bu ilkeler zamanla genel idari usul 

kuralları haline dönüşebilir.  

4.3. Denetim Sisteminde Birleşme ve Bütünleşme 

Kamu Denetçiliği Kurumu, CİMER, Devlet Denetleme Kurumu, Bilgi 

Edinme Değerlendirme Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi 

idareyi denetleme amaçlı çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Çok sayıda denetle-

yici kuruma farklı görevler verilerek dağıtılan denetim mekanizması yeniden 

toplanmalıdır. Denetim mekanizmasının tek çatı altında birleştirilmesi, denetim-

de uzmanlaşma, kolaylaşma, israfın önlenmesi, zaman kayıplarının engellenme-

si, etkinlik, etkililik, verimlilik ve ulaşılabilirlik açılarından önemli faydalar 

sağlayacaktır. Denetim mekanizmasının tek çatı altında toplanması konusunda 

iki öneri yapılabilir.  

Öneri A:  

Hak Arama Kurumu isminde yeni bir kurum oluşturularak diğer bütün 

denetleme kurumları bu kurum çatısı altında birleştirilmelidir. Bu kurumun ba-

şına gelen başkan, en az bakanlık, müsteşar vb. görevler yapmış kişilerden olma-

lıdır. Kurum başkanını Cumhurbaşkanının önerdiği 3 kişiden TBMM seçmelidir. 
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Öneri B: 

Devlet Denetleme Kurulu yeniden yapılandırılarak diğer denetleme ku-

rumları Devlet Denetleme Kurulu çatısı altında birleştirilmelidir. Devlet Denet-

leme Kurulu'nun Cumhurbaşkanına bağlı olması, idarenin denetlenmesinde 

oldukça kolaylık sağlayacaktır. Cumhurbaşkanının gücünü arkasına almış bir 

denetleme mekanizması daha iyi işleyecek ve denetim kurumlarının etkinliği 

ciddi ölçüde artacaktır. 

5. MERKEZİ YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

Devletin küçültülmesi ile birlikte aslında merkezi yönetimin güçlendiril-

mesi hedeflenmektedir. Asli faaliyetlerinde yoğunlaşmış devletin faaliyetlerini 

çok daha güçlü şekilde yerine getireceği açıktır. 

5.1.  Merkezi Yönetimin Güçlenmesi Yerel Yönetimleri  
Zayıflatır mı? 

Merkezi yönetim güçlendirilmelidir. Merkezi yönetimin güçlü olması, ye-

rel yönetimleri de güçlendirecektir. Merkezi yönetimlerin kamu hizmetlerini en 

iyi şekilde yapması yerel yönetimlerin sorumlu olduğu kamu hizmetlerinin yürü-

tülmesine katkı sağlayacaktır. 

5.2.  Güçlenen Merkezi Yönetim Büyük ve Hantal Hale  
Gelir mi? 

Merkezi yönetimin güçlü olması ile büyüklüğü farklıdır. Merkezi yönetim 

bilişim altyapısıyla, kamu hizmetleri konusunda yaptığı yol açıcı çalışmalarla, 

çeşitli kamu hizmeti alanlarında ilkeler belirlenmesi rolüyle, denetim sistemin-

deki başarı ile, yeni alanlarda öncü rol üstlenerek yerel yönetimlere, özel sektöre 

ve sivil toplum kuruluşlarına yol açıcı faaliyetleriyle güçlü bir yapıya kavuşmalı 

ve sürdürmelidir. Devlet herşeyi bizzat yapmak yerine önce yaparak çalışmayı 

başlatmak, nasıl yapılacağını göstermek, sonra devretmek ve denetleyici rol 

üstlenmek konusunda aşamalar izlemelidir. Böylelikle devletin öncü rolünün 

sürdürülebilirliği gerçekleşecektir.  
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5.3.  Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerde Karşılıklı  
Güçlenme: Merkeziyetçilikte Güçlenme-Yerelde  
Merkezileşme 

Dünyada merkeziyetçilikte güçlenme, yerelde merkezileşme olarak tarif 
edilen bir süreç yaşanmaktadır. Merkezi yönetimler güçlenmekte, ayrıca yerel 
yönetimlerde de küçük ölçekli verimsiz yönetim birimleri kapatılarak büyük 
yerel yönetim birimlerine görev verilmektedir. 2012 yılında kabul edilen deği-
şikliklerle büyükşehir sayısı artırılmış ve büyükşehirlerdeki küçük ve/veya etki-
siz yerel yönetim birimleri kapatılmıştır. Bu birimlerin görev ve yetkiler büyük 
yerel yönetim birimlerine devredilmiştir. Bu sayede güçsüz yerel yönetim birim-
leri kapatılmış, büyük ve güçlü yerel yönetim birimleri yerel hizmetlerden so-
rumlu hale getirilmiştir.   

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin merkezi yönetimi güç-
lendirdiği görülmektedir. Bu sistemle birlikte merkezi ve yerel yönetimlerde 
verimliliği ve etkinliği artırıcı örgütlenme modelleri üzerinde çalışılmalıdır. 
Özellikle aynı ya da benzer faaliyetleri yürütmekte olan kurumların birleştiril-
mesi verimliliği ve etkinliği artırıcı, israfı önleyici bir örgütsel model olarak 
önerilebilir.   

6. MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM GÖREV PAYLAŞIMI 
Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin görev paylaşımı, iki yönetim ya-

pısı arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda pek çok akademik çalışma mev-
cuttur. Konunun önemi nedeniyle oldukça ilgi gösterilen bir alan olduğu ifade 
edilebilir.  

6.1.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Görev  
Paylaşımı Nasıl Olmalı? 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde merkezi yönetim-yerel yönetim 
görev paylaşımı yeniden düzenlenmelidir. Yeni sistemde merkezi yönetim daha 
hızlı işleyeceği için kamu hizmetlerinde hangi yönetsel düzeye görev verilmesi-
nin daha uygun olacağı yeniden değerlendirilmelidir. 

Merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki görev dağılımında çokça iddia 
edildiğinin aksine bütün görevleri yerel yönetimlere devretmek uygun olmayabi-
lir. Merkezi yönetimde işleyen bir kapasite varsa iyileştirilmelidir. Bütün görev-
ler mutlaka yerele devredilmeli şeklinde yaklaşım göstermek olumsuz sonuçlar 
doğuracaktır. Bir kamu hizmetini hangi yönetsel düzey en iyi şekilde yürütüyor-
sa o kamu hizmeti ona verilmelidir. 
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6.2.  Üniter Devlette Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim  
Görev Paylaşımı 

Yerel yönetimlerin aşırı önemsenmesi, merkezi yönetimin dışlayıcı yak-

laşımla kamu hizmetlerinden uzak tutulması sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır. 

Federal devletlerde benimsenen merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisinin ay-

nen Türkiye'de uygulanması üniter devlet yapısı nedeniyle mümkün değildir. 

Merkezi yönetimi işbilmez ve antidemokratik görmek, yerel yönetimleri ise 

demokrasi okulu gibi abartılı ifadelerle kutsamak bizi gerçeğe götürmemektedir. 

Merkezi yönetiminde, yerel yönetimlerinde karşılıklı artı ve eksileri bulunduğu 

görülmektedir. Bu artı ve eksilerinde mutlak olmadığı, farklı merkezi ve yerel 

birimler arasında değişim gösterebileceği de bilinmektedir.  

Türkiye'nin üniter yapısının korunmasına son derece önem verilmeli ve 

merkezi yönetim-yerel yönetim görev paylaşımı bu kapsamda değerlendirilme-

lidir. Bu perspektife bağlı kalınarak yerel yönetimler ve yetki genişliği çerçeve-

sinde taşra teşkilatları güçlendirilmelidir. 

7. YENİ SİSTEMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Sivil toplum demokratik bir ülkede oldukça önemli işlevler görmekte olan 

bir içeriğe sahiptir. Sivil toplumun güçlenmesi, ülkedeki demokratik seviyeyi de 

göstermektedir. 

7.1. Güçlü Devlet-Güçlü Sivil Toplum 

Devletin güçlenmesinin sivil toplumu zayıflatacağı algısı doğru değildir. 

Dünyada pek çok ülke incelendiğinde zayıf devletlerde sivil toplum da zayıftır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de devletin güçlenmesi beklenmektedir. 

Güçlü ve kendine güvenen bir devlette sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin 

artırılması beklenmektedir. Güçlü ve iyi işleyen bir devlette, sivil toplum kuru-

luşları da güçlenecektir. 

7.2. Sivil Toplum Kuruluşları Nasıl Desteklenmelidir? 

Türkiye'de merkezi yönetim vakıflara, derneklere ve çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarına destekler vermektedir. Bu desteklerle sivil toplum kuruluşlarının 

güçlendirilmesi ve topluma faydalı kamu hizmetlerinin gönüllü olarak yapılması 

teşvik edilmektedir. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarına verilen destek 

artırılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarına ekonomik destekle birlikte, bilişim 

altyapısı sağlanmalı faaliyetlerini daha kolayca gerçekleştirmelerine destek ola-
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cak altyapı hizmetleri devlet tarafından sağlanmalıdır. Sivil toplum kuruluşları-

nın faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde okulların, üniversitelerin, spor tesisleri-

nin, kamp tesislerinin, ormanların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının im-

kanlarını kullanmaları konusunda erişilebilir, basit bir sistem oluşturulmalıdır. 

8. KAMU POLİTİKALARINDA BİRLİK VE UYUM 

Geçmişte Türkiye'de Cumhurbaşkanı-Başbakan çatışmalarının yoğun ola-

rak yaşandığı bilinmektedir(Kırışık, 2015:59-65). Cumhurbaşkanı ile Başbaka-

nın farklı kamu politikalarını benimsemesi kamu kurum ve kuruluşları içerisinde 

sorunlara neden olmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kamu ku-

rum ve kuruluşlarının tek bir kamu politikasına tabi olarak faaliyetlerini yürüt-

meleri gerçekleşmiş olacaktır. Bu gelişmenin kamu hizmetlerinde ciddi iyileş-

melere neden olacağı değerlendirilmektedir.  

8.1.Kamu Politikaları Oluşturulması 

Kamu politikalarında birlik ve uyumun olumlu sonuçlarından daha çok 

yararlanmak için kamu politikalarının oluşturulması, geliştirilmesi, rapor haline 

getirilmesi konularında çalışma ve araştırmalar yapan düşünce kuruluşlarının 

yapısı güçlendirilmeli ve mali destekler sağlanmalıdır. Düşünce kuruluşlarında 

üniversitelerdeki akademik personelin ve kamu personeli olan uzman kişilerin 

çalışması kolaylaştırılmalıdır.     

Kamu politikaları konusunda araştırma ve çalışmalar yapan bilim adamla-

rı da desteklenmelidir. Üniversitelerde kamu politikası alanında ve diğer alan-

larda proje yapımında yaşanan sorunlar giderilmelidir. Proje payının büyük 

kısmını üniversitenin aldığı sistem kamu politikaları geliştirilmesinde üniversite-

lerin rolünü ciddi ölçüde zayıflatmaktadır.  

8.2.  Kamu Politikalarının Geliştirilmesi ve Devlet  
Desteği İlişkisi 

Kamu politikaları alanı sosyal bilimler içerisinde yer almaktadır. Kamu 

politikası alanında üniversitelerin ve düşünce kuruluşlarının katkısının artması 

için sosyal bilimlere olan desteklerin artması gerekmektedir. 

Kamu politikaları konusunda çalışmalar yapacak olan düşünce kuruluşları 

ve üniversitelerde akademik birimler oluşturulmalıdır. Bu birimlere yeni kamu 

politikaları üretme ve varolan kamu politikalarını inceleme-raporlar hazırlama 

konusunda projeler verilmelidir. Projelerin ağır bürokrasiye bağlanması proje 
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yapımını ve projelerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Proje bürokrasisinin 

hafifletilmesi, proje çalışmasını yürüten kişilere bürokrasi konusunda destek 

sağlayacak ofislerin oluşturulması kamu politikaları alanında yeni ve güncel 

çalışmaları hızlandıracaktır.  

Yeni dönemde kamu politikaları alanının önemini ciddi ölçüde artıracağı 
değerlendirilmektedir. Bu alanda varolan büyük eksikliğin hızlıca doldurulması, 
kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında başarıyı önemli ölçüde 
artıracaktır. 

8.3. Kamu Politikalarında Kopyalama Sorunu 

Kamu politikalarının incelenmesi ve yeni kamu politikalarının oluşturul-
masında elbette dünyada bu konuda yapılan benzer çalışmalar incelenmelidir. 
Bu çalışmalardan azami ölçüde yararlanmak kamu politikası çalışmalarında 
kaliteyi oldukça artırıcı bir gelişme olacaktır. Hatta başka ülkelerde uygulanan 
ve çok başarılı olmuş bazı kamu politikalarının aynen modellenerek uygulanma-
sı da söz konusu olabilir. Ancak kamu politikalarının belirlenmesinde geçmişte 
düşülen Türkiye'ye uygunluğu detaylıca incelenip araştırılmadan kopyalama 
yöntemi ile kamu politikası uygulamasından kaçınılmalıdır. Her ülke farklı özel-
likler taşımaktadır. Bu farklılıkların hesaba katılarak kamu politikalarının oluş-
turulması ve uygulanması takip edilmelidir.  

9. YASAMA FAALİYETLERİNDE UZMANLAŞMA 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama-yürütme arasında sert 

kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesi TBMM'nin etkinliğini ve uzmanlaşmayı 
artıracaktır. Bu durum yasal düzenlemelerin kalitesinin artmasına katkı sağlaya-
caktır. 

9.1. Yasama Uzmanının Özellikleri  

Yasama faaliyetlerinde uzmanlaşmanın artırılması açısından TBMM'ne 
master-doktora yapmış kişilerin yasama uzmanı olarak alınması önerilebilir. Bu 
kişiler çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalarla yasama faaliyetlerine ciddi kat-
kılar sağlayabilir. Varolan mevzuattaki eksik ve hataların belirlenmesi, düzeltme 
önerilerini içeren raporlar hazırlanması, farklı ülkelerdeki mevzuatlarla kıyasla-
ma yapılarak mevzuatın geliştirilmesi, henüz yasa yapılmamış yeni oluşan alan-
larda yasa taslak çalışmalarının yapılması gibi faaliyetler TBMM'nin yasa yap-
ma gücünü ve etkinliğini artıracak, yanlışların düzeltilmesinde, eksiklerin ta-
mamlanmasında, yeni yasalar yapılırken hata yapılmamasında faydalı olacaktır. 
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10. GÜVENE DAYALI YÖNETİM SİSTEMİ 

Yönetim sisteminin güvene ya da güvensizliğe dayanmasına göre kamu 

kurum ve kuruluşlarının işleyişi farklılaşmaktadır. Güvensizliğe dayalı yönetim 

sisteminde güvensizlik hem çalışanları ve hem de halkı yorar, bürokratik süreç-

leri artırır ve işlerin yürütülmesini hantallaştırır (Rosenbloom, 1998: 546–

549'den akt. Eryılmaz-Biricikoğlu, 2011:33). Güvene dayalı yeni yönetim anla-

yışı ise, kamu yönetiminin açık bir sistem olarak işlemesini, kuralların ve süreç-

lerin azaltılmasını, çalışanların yetkilendirilmesini, hiyerarşik yapının daha az 

basamaklı ve sade olmasını, kurumların sadece kurallara değil, misyonlarına ve 

hedeflerine de bağlılığını, kamu yöneticilerinin sadece bürokratik mekanizmala-

ra sorumlu olması yerine topluma karşı da sorumluluk taşımasını, performansa 

ve vatandaş memnuniyetine dayanan hesap verebilirliği savunur ve güvene da-

yalı yönetim kültürün geliştirilmesinde etik değerlere önem verir. (Eryılmaz, 

2010: 236–240). 

10.1. Kişi Bazlı Güven Mekanizması 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güvensizlik temelli değil, milleti-

mize güven odaklı yeni bir sistem kurulmalıdır. Eski sistemde güvensizlik teme-

line dayanan bir yönetim sistemi kurulmuştur. Bu sistem aşırı şekilde evrak 

istemekte, kamu hizmeti sunumu aşamasında sürekli kontroller yapılmaktadır. 

Bu durum israfa, zaman ve emek kayıplarına neden olmaktadır. İstenmeyen 

davranışları gösteren az sayıdaki kişiye uygulanması gereken denetim herkese 

uygulanmaktadır. Bu nedenle kişi bazlı bir güven mekanizması kurulabilir. 

Geçmişinde hukuka aykırı davranışlar gösteren kişilere güçlü denetim meka-

nizması uygulanmalı, ancak tamamen hukuka uygun davranan kişilere güven 

temelli bir hizmet sunumu gerçekleştirilmelidir. 

11. KONUT POLİTİKALARI 

Türkiye'de çarpık kentleşme, gecekondulaşma, depreme dayanaksız yapı-

lar, yerleşime uygun olmayan alanlarda yapılaşma, çok katlı binalaşma, yetersiz 

yeşil alan, kendine yeter mahalleler oluşturmama gibi çeşitli konularda sorunlar 

yaşanmaktadır. 50-60 yıldan bu yana biriken konut sorununun kısa süre içinde 

çözülmesi beklenemez. Ancak konut politikalarının sağlam ve güzel bir şekilde 

belirlenmesiyle bu sorunlar çözülebilir.  
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11.1.  Yerel Yönetimlerin Konut Politikalarında Yetersiz  
Kalması  

Yerelde, rant elde edilmesi sebebiyle konut politikaları sağlıklı işleme-
mektedir. Çıkar çatışmasını önlemek için konut politikaları merkezde oluşturu-
lup, uygulaması ise taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle yapılabilir. Yerelin ye-
tersiz kaldığı durumlarda merkezi yönetimin müdahalesi gerekli görülmektedir. 
Özellikle gecekondulaşma, depreme dayanıksız binalar, çarpık yapılaşma gibi 
konularda kentsel dönüşüm uygulamalarında yerel yönetimlerin geçmişten gü-
nümüze yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle konut politikaları ve 
uygulaması sadece yerel yönetimlere bırakılmamalıdır. 

11.2.  Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm ve Toplu  
Konut İdaresinin Rolü 

Toplu Konut İdaresi çalışmalarında belli bir başarı düzeyi yakalamıştır. 
Bunun temelinde yerel yönetimlerin yapmakta zorlandığı kentsel dönüşüm ve 
konut üretim politikalarında merkezi kurumların daha başarılı olması bulunmak-
tadır. Kentsel dönüşüm ve konut üretimi politikalarında ölçek büyüklüğü öne-
mini korumaktadır. Küçük ölçekli kurumların başarısı oldukça sınırlı kalmakta-
dır. Büyük ölçekli kurumların planlama, organizasyon kabiliyeti, uzmanlık, 
bütçe, yerel etkilerden çok daha az etkilenme gibi özellikleri başarı oranını yük-
seltmektedir.   

2003'ten bugüne konut politikalarında özellikle Toplu Konut İdaresi'nin 
öncü rol üstlenmesiyle oldukça güzel gelişmeler yaşanmıştır. Pek çok gecekon-
du mahallesindeki insan onuruna aykırı derme çatma yapılar yıkılmış, yerlerine 
depreme dayanıklı, sosyal donatıları ile birlikte kurulmuş çağdaş yerleşimler 
oluşturulmuştur. Ancak günümüzde beklentiler değişmiş ve artmıştır. Yeni bek-
lentilere uygun yeni konut politikalarının acilen oluşturulması gerekmektedir.   

11.3. Konut Politikalarında Bizzat Yapmak Yerine Planlamak 

Toplu Konut İdaresi kentsel dönüşümde etkili olmakla birlikte özel sektör 
tarafından yapılan binaların yoğun eleştiri konusu olduğu görülmektedir. Yıkılan 
eski binaların yerine yapılan yeni binalar daha yüksek katlı, daha az yeşil alan, 
sosyal donatı eksikliği gibi pek çok yeni sorunu beraberinde getirmektedir. As-
lında çarpık kentleşme yeni yapılan binalarda da bariz şekilde kendini göster-
mektedir. Yerel yönetimler çarpık kentleşmeyi önlemekte oldukça yetersiz kal-
maktadır. Bu sorunun çözülmesinde merkezi yönetimin konut politikalarını 
oluşturarak, bütün ülkede planlama, denetleme görevini üstlenmesi zaruret arz 
etmektedir.  
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12. GÜVENLİK-DEMOKRASİ İKİLEMİ 

Güvenlik ve demokrasi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Güvenli-

ğin olmadığı ülkede demokrasinin gelişmesinden bahsetmek mümkün olmamak-

tadır. Demokrasinin geliştirilememesi durumunda ise güvenlik sorunları ortaya 

çıkabilmektedir. Birbiriyle yakın irtibatlı bu yapının birlikte geliştirilmesi önem 

taşımaktadır. Dünyada 2000'li yıllardan itibaren güvenlik kaygıları giderek art-

makta ve Batılı devletlerde dahil olmak üzere devletler güvenlik tedbirlerini 

artırmakta ve demokrasiden ciddi tavizler vermektedirler(Yokuş, 443). Demok-

ratik ortamın zayıflaması, özgürlüklerin giderek daha fazla kısıtlanması, ülke 

içerisindeki vatandaşlar arasında asli unsur-yabancı unsur gibi dini, mezhebi, 

ırksal, etnik ayrımlar yapılması ekonomik aktivitelerin geliştiği güven ortamını 

zedelemekte ve kırılgan bir ekonomi, devlet ve toplum yapılanması oluşmakta-

dır. 

12.1. Demokrasi ve Güvenliğin Birlikte Güçlendirilmesi  

Türkiye yeni dönemde güvenlik-demokrasi ikileminde güvenliği gelişti-

rirken demokrasiyi de güçlendirici çabalarına devam etmelidir. Güvenliğin ge-

liştirilmesi ile birlikte demokrasinin, özgürlüklerin de geliştirilmesi ekonomik 

gelişmeyi de olumlu etkileyecektir. Demokrasi, özgürlük, ekonomik gelişme ise 

güvenliği artırıcı olumlu etkiler gösterecektir. 

12.2. Güvenlikte Teknoloji Kullanımın Artırılması  

Güvenliğin geliştirilmesi, profesyonel güvenlik tedbirlerinin daha çok 

kullanımı ile mümkün olacaktır. Güvenlikte teknoloji kullanımının artırılması ile 

görünmeyen ama etkili bir güvenlik yönetimi gerçekleştirilebilir. Böylelikle 

demokrasi ve özgürlüklerden de taviz verilmemiş olacaktır.   

13. KAMUDA PROFESYONEL YÖNETİCİLİK 

Kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey kamu yöneticilerin profesyonel 

olması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Asıl işi yöneticilik olmayan 

kamu görevlilerinin, yöneticilik eğitimi de almadan kamu kurum ve kuruluşla-

rında üst düzey görevlere atanması pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.  
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13.1. Yöneticilik Eğitimi  

Kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticilerin atanmasında pro-
fesyonellik ön plana çıkarılmalıdır. Yönetici olarak atanacak kişinin sahip olma-
sı gereken özellikler cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açık olarak belirlenmeli-
dir. Yönetici olarak atanacak kişinin alanda uzmanlaşmış bir üniversite ya da 
devlet kuruluşu tarafından verilecek Yöneticilik Eğitimini almış olması şart 
koşulmalıdır. Bu eğitimin sonunda sınav yapılmalı, sınavda başarılı olanlara 
Yöneticilik Sertifikası verilmelidir. Yöneticilik Eğitiminde, adayın sahip olması 
gereken hukuk ve yönetim bilgisi yanında, uygulamada karşılaşılan çeşitli du-
rumlar karşısında hareket tarzları da öğretilmelidir. 

Yöneticilik Eğitimi almış, kurum içinden ya da kurum dışından kişiler 
kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak atanmalıdır. Üst düzey kamu 
yöneticilerinin görev, yetki ve haklarının düzenlenmesinde özel sektördeki 
"CEO" uygulaması model alınmalıdır.   

13.2. Profesyonel Yöneticilikte Liyakat 

Üst düzey kamu yöneticisi olarak atanacak kişilerin yöneticilik eğitimi 
almış olmasının yanında liyakata göre atanması profesyonel yöneticiliğin sağlık-
lı işleyebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

13.3.  Profesyonel Yöneticilikte Performansa Dayalı  
Ücretlendirme 

Özel sektörde "ceo" tipi profesyonel yöneticiliğin başarılı bir şekilde işle-
yebilmesinin temelinde performansa dayalı ücretlendirme önemli bir rol oyna-
maktadır. Şirketin başarısına göre performans ölçütleri belirlenmekte ve ceo'lara 
oldukça yüksek ücretler ödenmektedir. Bu durum ceo'nun bütün zamanını, ener-
jisini ve yeteneklerini şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için odaklamasında 
etkili olmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının kontrolünde olan bütçeler oldukça yük-
sektir. Bu çok yüksek bütçelerle ilgili karar verme ve harcama yetkileri üst dü-
zey kamu yöneticilerinde bulunmaktadır. Çok yüksek harcama rakamları hak-
kında karar veren yöneticilerin aldıkları ücretler oldukça düşüktür. Ayrıca yük-
sek başarı kazanması durumunda bir ücret artışı da söz konusu değildir. Bu du-
rum üst düzey kamu yöneticilerinin risk almadan, iş yapıp sorumluluk almadan 
çalışmasına neden olmaktadır. Çünkü yapılan işin hesabı sorulmakta, fakat ya-
pılmayan işin hesabı sorulmamaktadır. Ayrıca iş yapmanın, çok çalışmanın da 
yöneticiye bir getirisi yoktur fakat sorumluluk riski bulunmaktadır. 
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Kamu yönetiminde profesyonel yöneticiliğin başarılı olabilmesi için, üst 

düzey yöneticilerin maaşlarının artırılması, performansa dayalı ücretlendirme, 

ilk atamada aranacak koşulların liyakate dayalı olması gibi unsurlara ihtiyaç 

bulunmaktadır.   

14. SOSYAL DEVLET VE SOSYAL POLİTİKALAR 

1980'lerden itibaren sosyal devletin dünyada bir gerileme içerisinde oldu-

ğu görülmektedir. Özellikle batılı devletler sosyal devlet uygulamalarından dev-

leti küçültmek, devletin mali yüklerini azaltmak, ekonomik gelişmeyi hızlan-

dırmak adına vazgeçtikleri görülmektedir. Bu durum sağlık güvencesi olmayan 

büyük insan kitlelerinin oluşmasına, sokakta yaşamak zorunda kalanların sayı-

sında ciddi artışa, ülke içerisinde gelir dağılımındaki bozukluğun artarak gelir 

uçurumlarının oluşması gibi çok sayıda toplumsal sorunu ortaya çıkarmıştır. 

Şimdilik bu durum devlet güvenliğini etkileyecek boyutlara ulaşmasa da tehlike-

li bir tırmanış göstermektedir. Yakın gelecekte gelişmiş ülkelerde ciddi bir sos-

yal patlama olasıdır. Bu tür durumlara meydan vermemek, kalkınmayı bütün 

toplum kesimleriyle paylaşmak, gelir dağılımında dengeli bir ekonomik sistem 

kurmak adına yeni dönemde devletin sosyal devlet rolünü geliştirerek sürdürme-

si önerilmektedir.   

Sosyal devletin elbette devletin ekonomik gücü ile sınırlı olduğu unutul-

mamalıdır. Ancak devletin ekonomik gücünü hızla yükseltmek adına da olsa 

sosyal devlet uygulamalarından vazgeçilmemelidir. Türkiye'de güçlü devlet-

güçlü toplum dengesi oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlık örgütlenmesi teşkilat ka-

nunları ile değil de cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenleneceği için sos-

yal politikalara uyumlu şekilde örgütlenmede hızlı değişiklikler yapılabilmesi 

mümkün olacaktır. Bu gelişme sosyal politikaların daha başarılı şekilde uygu-

lanmasını kolaylaştıracağı ve yerele olumlu yansımaları olacağı beklenmektedir. 

14.1.  Sosyal Politikalarda Merkezi Yönetim-Yerel  
Yönetim Çakışması 

Yerel yönetimlerin de sosyal politikalar oluşturması önemlidir. Ancak 

merkez ve yerel hizmetlerin planlaması iyi yapılmalıdır. Merkezi yönetimin 

yaptığı bir hizmetin aynısı ya da benzeri yerel yönetimler tarafından da yapılırsa 

kaynak israfı söz konusu olacaktır.  
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Bazı sosyal politikalar, belediyelerin mevzuatlarında belirtilmeli ve büt-

çede gösterilmelidir. Yeni sistemle beraber, sosyal politikaların yerele yansıma-

sının olumlu olacağı beklenmektedir. Sosyal politika alanında daha hızlı adımlar 

atılması beklenmektedir. Yeni sistemle beraber sosyal politika alanında merkezi 

yönetimin ve yerel yönetimin görevleri açıkça belirlenmelidir. 

14.2.  Sosyal Devlet Küresel Rekabette Gerilemeye Yol  
Açar mı? 

Sosyal devlet ve sosyal politikalar elbette üretimde maliyetlere ek yükler 

getirecektir. Bu ek yükler üretilen malların fiyatlarına artış olarak yansıyacaktır. 

Maliyet ve fiyat artışı oldukça şiddetli küresel rekabette aleyhe bir durum oluş-

turacaktır. Elbette bu durum küresel rekabette gerilemeye yol açacaktır. Ancak 

bu durumu lehe çevirmekte mümkündür. İnsan kaynağına yüksek nitelik kazan-

ması için yapılan yatırımlar küresel rekabette lehe durum oluşturabilir.  

15. MAHALLE YÖNETİMİ  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde küçük yönetim modeli olarak ma-

halle yönetimi oldukça faal hale getirilmelidir. İhtiyaçlar ve sorunlar mahallede 

tespit edilebilmelidir. İhtiyaçların giderilmesinde ve sorunların çözümünde ma-

halle yönetimi aktif rol almalıdır. Güven, dostluk, yardımlaşma ve dayanışmayı 

sağlayacak mahalle kültürü yeniden canlandırılmalıdır. 

15.1. Mahalle Yönetimi Nasıl Faal Hale Getirilebilir? 

Mahalle yönetiminde muhtar, ihtiyar heyeti, okul müdürü, imam, bekçi, 

mekanizması etkili hale getirilmelidir. Mahalleye ilişkin sorunların çözümünde 

ve mahalle düzeyinde yapılacak organizasyonların düzenlenmesinde bu üyeler-

den oluşan kurullar istişare ile karar alıp uygulayabilirler.  

15.2. Kendine Yeter Mahalleler Oluşturmak  

Mahalleler kendi kendine yeter birimler haline getirilmelidir. Mahallede 

oturanların temel ihtiyaçlarını mahalle içerisinde karşılayabileceği bir yapı oluş-

turulması önemlidir. Böylelikle yaşlıların, hastaların, engellilerin, çocukların, 

gençlerin ve diğer vatandaşların sürekli şehir merkezine gitme zorunluluğu orta-

dan kaldırılmalıdır. Bu durum mahalle sakinleri arasında yabancılaşmayı orta-

dan kaldırmaya ve mahalle kültürünün gelişmesine de önemli katkı sağlayacak-

tır.   
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Her mahallede ilkokul, orta okul ve lise gibi okullar olmalıdır. Mahalle-

deki çocuk ve gençlerin yürüme mesafesinde bu okullara gidebilme ihtiyaçları 

karşılanmalıdır. Ayrıca her mahallede sağlık ocağı, eczane, cami, pazar alanı, 

bakkal, kasap, fırın, manav, berber gibi çeşitli esnafların bulunduğu alışveriş 

merkezi, Kur'an kursu, kreş, anaokulu, PTT ve Belediye işlem merkezi, kadınlar 

lokali, spor salonu, yüzme havuzu, kültür merkezi, kütüphane gibi temel ihtiyaç-

ların kolayca karşılanabileceği bir ortam oluşturulmalıdır.     

SONUÇ 

Küreselleşme süreci ile birlikte devletlerin zayıflayacağı, önemini kaybe-

deceği ve zamanla yerini uluslararası örgütlere ve küresel devlete bırakacağı 

öngörüleri gerçek çıkmamıştır. Hatta zamanla devletin öneminin artması ve 

güçlü devletler çağı olarak ifade edebileceğimiz yeni bir dönem ortaya çıkmıştır. 

Elbette bu gelişmelerin ortaya çıkmasında SSCB'nin yıkılması ile oluşan tek 

kutuplu dünya algısının sürdürülebilir olmadığının 21. yüzyılda ortaya çıkması-

nın katkısı yüksektir. Tek kutuplu dünyadan, çok kutuplu dünyaya geçiş olarak 

ifade edilen bu süreçte batılı devletlerin ekonomik, teknolojik, siyasi, askeri, 

toplumsal, bilimsel alanlarda ciddi güç kaybına uğradığı açıkça görülmektedir. 

Bu güç kaybı bir çöküş niteliğinde değil de, doğu devletlerinin çok daha hızlı 

yükselişi sonucunda ilerlemede yavaşlama ve bunun sonucu olarak dünya ölçe-

ğinde geride kalma durumu olarak ortaya çıkmaktadır. Görülmektedir ki yeni ve 

farklı bir dünya kuruluyor. 21. yüzyıl bu yeni dünya düzeninin kurulmasına 

şahitlik etmektedir.  

21. yüzyılda devletin rolü ve sınırları konusunda önemli değişimler ve 

yenilikler olmakta ve olması beklenmektedir. Devletin öneminin azalacağı küre-

selleşme yaklaşımının aksine, devletin öneminin giderek artacağı yeni bir dönem 

dünyayı beklemektedir. Devletin öneminin artması, devletin refah devleti dö-

nemlerindeki eski rollerine geri döneceği anlamına gelmemektedir. Devlet daha 

teknik, profesyonel, kritik ve stratejik alanlarda değişken bir yapı gösteren, sis-

tem oluşturan, altyapılar kuran, düzenleyici-denetleyici roller üstlenen, yapan 

değil planlayan yeni roller üstlenmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de Türkiye'nin yeniden yapılanma-

sında ve sorunların çözümlenmesinde önemli bir fırsat sunmaktadır. Dünyada 

küresel rekabetin oldukça şiddetlendiği ve giderek daha şiddetleneceğinin öngö-

rüldüğü bir dönemde devleti yeniden yapılandırmak, geleneksel yönetim anlayı-

şının çözülemeyen sorunlarını, yeni yönetim anlayışı ile ortadan kaldırmak ve 
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21. yüzyıl dünyasına uygun güçlü bir devlet yapılanmasını oluşturmak gerekli-

likten öte bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu yenilik-

lerin iyi değerlendirilmesi için fırsatlar sunan cumhurbaşkanlığı hükümet siste-

minin yeniden yapılanmada taşıması gereken özellikleri, ortaya çıkabilecek 

sorunları ve bu sorunların çağa uygun çözümleri çalışmada incelenmiştir. 

Çalışmada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bugüne kadar ya-

pılan çalışmalarda hiç ifade edilmeyen pek çok olası durum, sorun ve çözüm 

önerisi incelenmekte ve önerilmektedir. Sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesinde elbette gelişmiş ülkelerdeki yönetim yapılanması ve işleyişin-

den katkılar alınmıştır. Ama diğer taraftan Türkiye koşullarının göz önünde 

bulundurulması ve buna uygun çözüm önerilerinin oluşturulmasına da hassasiyet 

gösterilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devlet yönetiminin oldukça güçle-

neceği aşikardır. Bu güçlenme yerel yönetimlerin de güçlenmesi için önemli bir 

destek sağlayacaktır. Merkezi yönetim-yerel yönetim görev paylaşımında yerel 

yönetimlerin sorumluluklarının artacağı ve profesyonelleşme yönünde yerel 

yönetimleri zorlayacağı öngörülmektedir. Yerel yönetimlerin hizmetlerini inter-

net üzerinden sunmasında da yeni fırsat ve yenilikler ortaya çıkabilecektir. Bu 

süreci öngörüp hazırlıklarını tamamlayan yerel yönetimler Türkiye'de ve dünya-

da oldukça ciddi avantajlar elde edeceklerdir. Kentlerin markalaşması olarak 

ifade edebileceğimiz süreç başlamıştır ve devam etmektedir. Bu süreçte yerel 

yönetimlere önemli görevler düşmektedir. 

Sosyal devlet ve sosyal politikalar konusunda merkezi yönetim-yerel yö-

netim görev dağılımında yeni gelişmeler beklenmektedir. Yerel yönetimlerin bu 

konulardaki uygulamalarında artış yaşanması olasıdır. Merkezi yönetim profes-

yonelleşme, dijitalleşme, sistem kurma ve altyapı oluşturma yönünde önemli 

gelişmeler gösterirken yerel yönetimlerin insan kaynağına erişim ve uygulama 

konusunda yeni roller üstleneceği öngörülmektedir.  

Sonuç olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yeni fırsatlar ve tehdit-

ler sunmaktadır. Bu fırsatları elde edebilmek ve tehditlerden korunabilmek için 

dünü, bugünü ve geleceği iyi okuma ve ona göre stratejiler belirleme ve değiş-

tirme önem taşımaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde bilimsel çalışmaların 

oldukça önemli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı yerel yönetimler için temel bir mesele olan merkezi 

idare ve yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve bütçe paylaşımını analiz 

etmektir. Bu husus temel olarak devletin yerel yönetimlere yaklaşımı, ona biçtiği 

rol ve ona yüklediği anlam çerçevesinde şekil almaktadır. Bu açıdan çalışmanın 

başında merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin tarihi boyutu kısa bir şekil-

de de olsa ele alınmıştır. Diğer taraftan yerel yönetimlerin çerçevesi Anayasa’da 

temel sınırları çizilen bir konu olup, yerel yönetimleri ilgilendiren temel kanun-

lar ve diğer hukuki düzenlemeler ile netleştirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada 

ilk olarak Anayasa’daki hükümlerden yola çıkılacak, daha sonra kanunlarda 

belediyelerin görev ve yetkilerinin nasıl ele alındığı incelenecektir. Bu açıdan 

çalışmanın birinci kısmı geçmişin mirası ile bugünkü durumu tespit etmeye 

ayrılmıştır. Bu kısımda çalışmanın kapsamına giren konular eski ve yeni kanun-

larda karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Burada amaç 2000’li yıllarda hayata 

geçirilen Yerel yönetimler reformu doğrultusunda elde edilen kazanımlara dik-

kat çekmektir.  

Çalışmanın ikinci kısmı ise “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 

Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi” 

çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştaylardan yola çıkarak bu konuyla ilgili sorun-

ları ve çözüm önerilerini masaya yatıracaktır. Bu kısım daha ziyade gelecek 

perspektifi doğrultusunda hazırlanmıştır. Burada temel soru “Yerel Yönetimler 

Reformu kapsamında elde edilen kazanımlar nasıl daha ileriye taşınabilir?” ola-

rak belirlenmiştir.  

                                                       
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-

netimi Bölümü. 
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Çalışmada hem literatür taraması ve hukuki mevzuat analizine hem de 

çalıştay katılımcıların yorumlarına yer verilmiştir. Bununla birlikte birinci kı-

sımda literatür taraması ve mevzuat analizi ön planda iken, ikinci kısımda 

çalıştaydan elde edilen bulgular ön plana çıkmıştır.  

1.  MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA  
GÖREV, YETKİ VE BÜTÇE PAYLAŞIMI: TARİHSEL VE  
HUKUKİ ÇERÇEVE 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve bütçe payla-

şımı meselesi devletin yerel yönetimlere yüklediği misyon, bu kuruluşlara ver-

diği anlam ve önem açısından hayati bir boyuta sahiptir. Nitekim yerel yönetim-

lere ayrılan bütçenin büyüklüğü, verilen yetki ve görevlerin miktarı ile devlet 

düzeni içerisinde bu kuruluşların sahip olduğu önem ve statü arasında bir doğru 

orantı bulunmaktadır. Bu açıdan sadece hizmette etkinlik bağlamında yapılacak 

bir değerlendirme yerel yönetimleri yetki ve bütçe yönünden zayıf bırakma ris-

kine sahiptir.  

Devletin yerel yönetimlere yüklediği misyonu ve bu bağlamdaki değiş-

meleri okumak için yerel yönetimlerin tarihine eğilmek gerekmektedir. Nitekim 

kurumların bugünü ve geleceği geçmiş yılların tecrübesi dikkate alınmadan 

yorumlanamaz. Bilindiği üzere Türkiye’de ilk defa yerel yönetim birimlerinin 

kurulması Tanzimat reformları ile söz konusu olmuştur. Tanzimat’ın ilanıyla 

batılı kurumlar örnek alınmaya başlanmış ve belli ölçüde temsil boyutları olan 

vilayet, sancak ve kaza yönetimleri teşkil edilmiştir. Bu kuruluşlarda sınırlı da 

olmasa temsile yer verilmesi merkezi yönetimin dışında siyaset üretilebilmesinin 

mekanizmalarının kurulması anlamına gelmekteydi. Ancak bu dönem aynı za-

manda merkezileşmenin arttığı bir döneme de tekabül etmektedir. Dolayısıyla 

bu kuruluşlar bir yönüyle merkezin taşrayı kontrol etmesinin bir aracıydı, bu 

kuruluşların bu amaca hizmet edebilmesi için de amaca uygun olarak hareket 

etmelerinin sağlanması ve bunun sıkı bir denetimi gerekiyordu. Nitekim Türki-

ye’de yerel yönetimlerin kuruluşu sıkı bir merkeziyetçilik anlayışı ile gerçek-

leşmişti. Çünkü Tanzimat devrinin bürokrasisi modern belediyelerin Osmanlı 

Devleti’nde örgütlenmesini istese de batılı belediyelerin özelliği olan komünal 

özerkliği gündemlerine almadılar (Ortaylı, 2000: 30) Bu anlamda Osmanlı Dev-

leti’nin yerelleşme öngörüsünün “merkezileşmeye katkıda bulunacak bir yerel-

leşme” (Çukurçayır, 2011: 147) olduğu söylenebilir.  
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Vilayet, sancak, kaza teşkilatlarının yanı sıra belediyeler de ilk olarak 
Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır. İlk belediye teşkilatı Beyoğlu’nda 6. Dai-
re-i Belediye adıyla 1857 yılında kuruldu. Ancak bakış açısı olarak diğer yerel 
teşkilatların kuruluşundan çok farklı değildi. Nitekim belediyeler merkezi idare-
nin bir uzantısı olarak görülüyordu. Bu ilk belediyenin Başkan ve meclis üyeleri 
Babıali tarafından tayin edilip, yine Babıali’ye bağlıydılar. Zira burada amaç 
yerel demokrasiyi gerçekleştirmek değil, modern bir semtin ihtiyaç duyacağı 
düzenlemeleri yapmaktı (Ortaylı, 2000: 144). 

Osmanlı mirası Türkiye’de uzun yıllar devam etmiş ve belediyeler mer-
kezi yönetimin bir uzantısı olarak görülmüştür. Nitekim erken cumhuriyet dö-
neminde de iktidar çağdaşlaşma amacı doğrultusunda modern kentlerin kurul-
masına öncülük etmiş ve ideolojisini topluma mal etmek için belediyeleri ve 
diğer kuruluşları bir araç olarak kullanmıştır. Belediyeler üzerindeki güçlü mer-
kezi denetim 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun en önemli ilkele-
rinden birisidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul için valilik ve belediye birleşti-
rilmiş ve atanmış bir kişi olan valinin aynı zamanda belediye başkanı olarak 
görev yapacağı belirtilmiştir. Ankara belediye başkanı da İçişleri Bakanlığı tara-
fından belirlenecektir, bu kişi yine vali olabilir, zaten Ankara’da da uzun yıllar 
vali ve belediye başkanı aynı kişi olmuştur. 1580 sayılı kanunda il merkezlerin-
de belediye başkanının içişleri bakanlığının teklifi, cumhurbaşkanının tasdiki ile 
göreve başlayacağı, diğer belediyelerde ise bu onayın vali tarafından yapılacağı 
belirtilmiştir (Tekeli, 2009: 57-58). Görüldüğü üzere belediye başkanının kim 
olacağı tamamen merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir. Belediye ile 
merkezi yönetim arasında sadece çok güçlü bir vesayet denetimi kurulmakla 
kalınmamış, aynı zamanda bu ilişki pek çok açıdan hiyerarşik bir görünüm arz 
etmiştir.  

1580 sayılı kanun görevi çok, yetkisi ve mali kaynağı az, merkeze bağım-
lı ve özerkliği mümkün kılmayan bir çerçevede belediyeleri tanımlamıştır. Bu 
noktada bu anlayışın sorgulanması ve kaldırılması yönündeki düşünce ilk olarak 
1970’li yıllardaki toplumcu belediyecilik anlayışı çerçevesinde geliştirilmiştir 
(Tekeli, 2009: 4). Dönem itibariyle daha ziyade muhalif bir çerçevede geliştiri-
len bu anlayışın 1970’li yılların koşullarında yerel yönetimleri ve yerel yönetim-
merkezi yönetim ilişkilerini dönüştürdüğünü iddia etmek güçtür. Benzer bir 
yaklaşımın 1990’lı yıllarda Refah Partili belediyelerce geliştirildiği söylenebilir. 
Bu sefer sosyal belediyecilik olarak adlandırılan anlayış yine daha ziyade muha-
lif bir çerçevede merkeze karşı özerk olma hedefini gütmüştür. Bu anlayışın söz 
konusu yıllarda olmasa da 2000’li yıllarda çıkarılan yerel yönetim reformuna 
daha doğrudan bir etkide bulunduğu söylenebilir. Zira sosyal belediyecilik anla-
yışı bugün güncelliğini korumakta ve sahiplenilmektedir.  
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Bu noktada yerel yönetim ve merkezi yönetim ilişkilerinin karakterinin 

değişmesinin tek taraflı bir anlayış meselesi olmadığına dikkat çekmek gerekir. 

Çünkü başta anayasa ve yasalar olmak üzere bu ilişkiler temelde hukuki düz-

lemde tanımlanmıştır. Bu açıdan yasal zemin kritik bir öneme sahiptir. Nitekim 

yasalarla tanımlı söz konusu ilişkiler ancak 2000’li yıllardaki yerel yönetim 

reformu ile değişime uğramıştır. Yerel yönetim reformundan önce Türkiye’de il 

özel idareleri hala Osmanlı Döneminde (1913 yılında) çıkartılan bir kanuna, köy 

idaresi cumhuriyetin ilk yıllarında (1924 yılında) ve belediyeler yine tek parti 

döneminde (1930 yılında) çıkartılan kanunlara göre yönetiliyordu. Söz konusu 

yönetimler ile ilgili bu uzun dönemde bir takım önemli değişiklikler yapılmakla 

birlikte (1963’te belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesi, 

1984 yılında büyükşehir belediyelerinin kurulması gibi) 2000’li yıllara kadar 

hala aynı kanunların yürürlükte olması ve iktidarların yerel yönetimlerin sorun-

larını bildiği halde bunu çözmek iradesini ortaya koymaması, bu tercihin bilinçli 

bir tercih olduğunu göstermektedir. Çünkü yerel yönetimlerin sorunlarını çöz-

mek onları güçlendirmek demek olduğu gibi merkezi yönetimin de bir türlü 

yanaşmadığı buydu. Yerel yönetimler karşısındaki mutlak üstün konumunu 

kaybetmek istemeyen anlayış ancak 2004 yılında çıkartılan 5216 Sayılı Büyük-

şehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında çıkartılan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Ka-

nunu ve yine 2005 yılında çıkartılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile değişmiş-

tir. Bu anlamda temel bir anlayış değişikliğini kanuna yansıtan en önemli husus 

“idari ve mali özerkliğin” belediyenin tanımına girmesidir.  

Yerel yönetimlerin hukuki çerçevesi öncelikle olarak Anayasa’da ele 

alınmıştır. Buna göre Anayasa’nın 123. Maddesinde devletin üniter kimliğini 

vurgulayacak bir biçimde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu 

belirtilmiştir. Aynı maddede ayrıca idarenin kuruluş ve görevleriyle merkezden 

yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre dayandığı ifade edilmiştir. Mahalli 

idarelerin düzenlendiği 127. maddede yerel yönetimlerin il, belediye ve köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu kaydedil-

miştir. Dolayısıyla Anayasa’da üç yerel yönetim kuruluşu (il özel idaresi, bele-

diye ve köy) sayılmış ve bunların temel kuruluş gerekçesi “mahalli müşterek 

ihtiyaçları karşılamak” olduğu belirtilmiştir. Bu açıdan devletin yerel yönetimle-

re bakış açısını oluşturan temel anlayışın yerel hizmetin sağlanması olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  
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Anayasa’nın mahalli idareleri konu alan mezkûr maddesi mahalli idarele-
rin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim esasına dayalı olarak kanun-
la düzenleneceğini öngörmüştür. Burada yerinden yönetim kavramını tanımla-
maya gerek vardır. Siyasi ve idari yetkilerin bir bölümünün, merkezi idarenin 
dışındaki otoritelere aktarılması anlamına gelen yerinden yönetim 1982 Anaya-
sası’nda ancak idari boyutuyla söz konusudur. Siyasi gücün merkez dışındaki 
yerel kuruluşlara bırakılması anlamıyla bir siyasi yerinden yönetim burada kas-
tedilmemiştir. Sözü edilen idari yerinden yönetim ise mahalli nitelik gösteren 
kamu hizmetleriyle iktisadi, ticari, kültürel ve teknik bazı işlevlerin merkezi 
yönetimin hiyerarşik yapısı dışındaki kamu tüzel kişilerince yürütülmesini ifade 
eder (Eryılmaz, 2008: 77-79).  

Anayasada yerel yönetimlerin çerçevesini çizen son husus idari vesayet 
ile ilgilidir. Anayasanın bu konudaki dili oldukça geniş bir idari vesayet tanım-
lamasına yol açmaktadır. İdari vesayetin güçlü olması yerel yönetimlere olan 
güvensizliği ifade eder, gerçekten de özellikle 2000’li yıllara kadar bu güvensiz-
lik yerel yönetimlere olan bakış açısında belirleyici bir rol oynamıştır. Ayrıca 
yerel yönetim organları veya bu organların üyeleri –ki somut durumda belediye 
başkanı, meclis ve encümen üyeleri ifade edilmektedir- ile ilgili olarak bu kişile-
rin görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma 
açılması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak kesin 
hükme kadar görevinden uzaklaştırabileceği şeklindeki Anayasa hükmü yine bu 
güvensizliğin somut bir göstergesidir. Nitekim Keleş’e göre Anayasa’nın idari 
vesayet ile ilgili hükümleri “antidemokratik” (Keleş, 1991: 295) uygulamalara 
zemin hazırlamaktadır. Kısaca Anayasa’da yerel yönetimler ile ilgili hükümler 
daha ziyade devletin üniter ve merkeziyetçi yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu 
durum bir de o yıllarda yürürlükte olan 1580 sayılı kanun ile birlikte düşünüldü-
ğünde merkeziyetçi yapının daha da somutlaşmış bir şekli karşımıza çıkar.  

Yukarıda belirtildiği üzere idari ve mali özerkliğin belediye kanununda 
yerini alması yerel yönetim reformunun belki de en önemli yeniliklerinden biri-
sidir. Esas itibariyle yerinden yönetim ilkesi sonucunda kurulan kuruluşların 
özerk bir statüye sahip olmaları bu durumun doğal sonucudur. Zira amaç merke-
zi yönetim dışında bir kuruluş teşkil etmek ise bu kuruluşun kendi örgüt yapısını 
ve mali yapısını kontrol etmede özgür olması, kendi görev alanında serbest ve 
kendi kendine yeter olması gerekmektedir. Avrupa’da yerel yönetim geleneği 
güçlü olduğu için Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimlere 
oldukça geniş bir özerklik alanı tanıyacak şekilde dizayn edilmiştir. Türkiye ise 
söz konusu Şartı önemli sayıda çekince ile kabul etmiştir. İdari ve mali özerkli-
ğin yasal zeminde kabulü yeni bir imkân ortaya çıkarmıştır. 
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Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev paylaşımı temel 
olarak kamu hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlara sunulmasını sağlamak 
durumundadır. Hangi hizmetlerin yerel yönetimler hangi hizmetlerin merkezi 
idare tarafından yapılacağına temel olarak iki ilke çerçevesinde karar verilmedir. 
Bunlar hizmet sunumunun etkinliği ve demokratik değerlerdir. Bütün hizmetle-
rin merkezi yönetimin organlarınca yapılması hizmet etkinliğini düşürecek ve 
aşırı büyük bir bürokratik yapıda hizmet istenen etkinlik ve verimlilikte gerçek-
leştirilemeyecektir. Öte yandan merkezi yönetim tarafından sunulması farklı 
beklentiler içerisindeki yerel halkın taleplerine uygun bir şekilde olmaması so-
rununu gündeme getirecektir. Bu açıdan hizmetlerin hem etkinlik ve verimlilik 
gibi kamu yönetimi değerleri hem de demokrasi ideali doğrultusunda olabildi-
ğince yerel yönetimlere aktarılması gerekmektedir. Gerçekten de güncel bir 
kavram olan sübsidiarite (hizmette yerellik) ilkesi tam da bu noktaya işaret et-
mek üzere geliştirilmiştir.  

Türkiye’de belediye kanunu incelendiğinde belediyelere yüklenen görev-
ler bakımından esas itibariyle “cömert” (Tortop, Aykaç, Yayman ve Özer, 2006: 
70) davrandığı söylenebilir. Gerçekten de yeni belediye kanunu genel başlıklar 
itibariyle bir görev tanımı yaparken pek çok görevi belediyelere yüklemiştir. 
Eski kanun ise tek tek görevleri saymak suretiyle belediyelere çok sayıda görev 
yüklemişti. Genel olarak değerlendirildiğinde yeni yasada belediyelerin görev 
alanının makul bir düzeyde tanımlandığı söylenebilir. Sorun daha ziyade bu 
görevleri yerine getirirken kullanacağı yetki ve mali kaynaklarda düğümlenmek-
tedir.  

Belediyelerin görevlerinin genel yetki bağlamında düzenlenmesi veto edi-
len 5272 sayılı kanun ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde hayli tartışma alanı 
bulmuştur.21 Her iki kanun da “Belediyenin görev ve sorumlulukları” ismini 
taşıyan 14. maddelerinde “Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuru-
luşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de 
yapar veya yaptırır.” demekteydi. Bu durum genellik ilkesi olarak adlandırılır. 
Bu ilkeye göre belediyeler genel yetkili kuruluşlardır ve başka kurumlara hasre-
dilmeyen bütün görevleri üstlenebilirler (Çukurçayır, 2011: 193). Ancak 5272 
sayılı kanun şekil yönünden iptal edildiği gibi, 5393 sayılı kanunun en sorunlu 
kısmı (Erençin, 2006: 24) olarak görülen ve belediyeleri genel yetkili kılan fıkra 
da AYM tarafından iptal edilmiştir.  

                                                       
21  Genel yetki meselesi hakkında bazı yazarlar (örn. bkz. Ökmen, 2008: 73) yerel mahiyette 

olan her türlü hizmetin yerel yönetimlere devrinin esas olduğu görüşünü paylaşarak des-
teklerken, başka yazarlar (örn. Bkz. Keleş, 2006: 488) belediyelere genel yetki verilmesi-
ni, bu durumun belediyeleri asıl, devleti ise ikincil konuma sokacağı gerekçesiyle eleştir-
mektedir.  
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5393 sayılı kanun belediyelerin görevlerini şu şekilde ele almıştır: 

 “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kana-

lizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-

bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim 

öğrenci yurtları […]; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazan-

dırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” 

Belediyelerin üstlenebileceği görevler ise şu şekilde sıralanmıştır: “Dev-

lete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 

veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, 

onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; 

bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına 

uygun olarak yeniden inşa edebilir.” Ayrıca belediyelerin sporu teşvik amacıyla 

bir takım uygulamalar yapabileceği, özellikle amatör branşları destekleyeceği ve 

bunlara ayni ve nakdi yardım yapılabileceği belirtilmiştir.  

Yukarıda zikredildiği üzere kanunda belediyenin görevleri genel olarak 

konu konu ele alınmıştır. Bu durum eski kanuna göre önemli bir ilerlemedir, 

çünkü bu söz konusu hizmetin tanımlanmasında ve yapılmasında belediyelere 

esneklik sağlanmıştır. Ayrıca eski kanunun bütün görevleri tek tek sayarak bele-

diyelere bir yönüyle yol gösterici, ama temelde buyurgan bir dil kullanması 

belediyelerin düşük konumunu pekiştirmekteydi. Belediyeleri daha olgun bir 

şekilde algılayan ve bu anlamda daha serbest bırakan yeni kanun ise yerel yöne-

timler reformunun önemli bir kazanımıdır.  

Görev paylaşımı açısından sadece merkezi yönetim ile yerel yönetim ara-

sındaki dağılım değil, aynı zamanda yerel yönetim kuruluşlarının kendi arasın-

daki, yani büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki, dağılım da 

önem arz etmektedir. Bugün nüfusun büyük kesiminin 30 büyük şehir belediyesi 

sınırları dahilinde yaşadığı düşünüldüğünde bu konunun önemi daha da artar. 

5216 sayılı Büyükşehir belediyesi kanunu, büyükşehir belediyelerinin ve ilçe 

belediyelerinin görevlerini ayrıntılı olarak ele almıştır. Buna göre büyükşehir 

belediyelerinin görevleri şunlardır:  
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a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin strate-
jik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 
bütçesini hazırlamak.  

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sı-
nırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını 
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyele-
rin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu 
plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını 
aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar 
plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânları-
nı ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plân-
larını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.  

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin ge-
rektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plân-
larını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsat-
landırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere 
verilen yetkileri kullanmak.  

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş-
yerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek 
yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.  

e) Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddelerindeki yetkileri kullan-
mak. 

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

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine 
bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, ba-
kım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürüt-
mek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapıla-
ra ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların 
şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numara-
ları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 
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h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanları-

nın ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî 

işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerle-

rini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alan-

ları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, 

odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında 

çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yöne-

tim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma 

istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendi-

rilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 

bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî 

atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kur-

durmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplat-

mak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.  

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsat-

landırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak 

üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.  

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek.  

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptır-

mak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.  

m) Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge park-

ları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, 

eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerek-

tiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve ge-

rekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan spor-

culara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül 

vermek.  

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina 

ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve 

tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini 

sağlamak.  
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o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla ba-

kım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa etmek. 

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla 

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınır-

ları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına 

ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir 

merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak 

tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar 

vermek.  

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve 

diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kay-

nak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.  

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, iş-

lettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.  

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek 

veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve 

mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plân-

lamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer 

afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım 

hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini 

tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu 

kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denet-

lemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.  

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve 

kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, 

meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hiz-

metleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluş-

ları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.  

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettir-

mek. 
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z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 

binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde 

her türlü desteği sağlamak. 

Yukarıdaki bentlerde görüldüğü üzere büyükşehir belediyelerinin görev 

ve sorumlulukları oldukça ayrıntılı ve geniş bir biçimle tanımlanmıştır. Üstelik 

büyükşehir belediyelerinin görevleri bunlarla sınırlı değildir, ayrıca altyapı hiz-

metleri ve ulaşım hizmetleri ile ilgili başka hükümler bulunmaktadır.  

Buna karşın ilçe belediyelerinin görevleri daha sınırlı olarak çizilmiştir. 

Nitekim ilçe belediyelerin görevleri şu şekildedir:  

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile bi-

rinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları topla-

mak ve aktarma istasyonuna taşımak.  

c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık is-

tirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanu-

nunda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğ-

lence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuk-

lara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kurs-

ları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım 

ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetler yapmak. 

 e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluştu-

ran binaları tahliye etmek ve yıkmak. 

Görüldüğü üzere ilçe belediyelerin görevleri çok daha dar bir şekilde ta-

nımlanmıştır. İlçe belediyelerinin imkânları da düşünüldüğünde, özellikle mali 

olanakları kötü olan ilçelerde bu belediyelerin sadece çöpleri toplamak ve bir 

takım sosyal ve kültürel faaliyetler yapmakla sınırlı bir hizmet alanına sahip 

olacağını söylemek yanlış olmaz.  

Belediyeler görevlerini sahip oldukları yetkiler çerçevesinde yerine geti-

rirler. Belediyelerin yetkileri 5393 sayılı kanunun 15. maddesinde düzenlenmiş-

tir. Söz konusu maddeye göre belediyelerin yetkileri şunlardır:  
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a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkar-

mak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları 

vermek.  

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirti-

len izin veya ruhsatı vermek.  

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

tılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışın-

daki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hiz-

met karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

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

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

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını 

işletmek veya işlettirmek.  

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 

tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek.  

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, orta-

dan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, 

satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üze-

rinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

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

ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettir-

mek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  

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

laşmayla tasfiyesine karar vermek.  

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.  
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m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması 

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

yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 

iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası öden-

meyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.  

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etki-

si olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve 

moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; 

inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 

belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için ge-

reken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu 

taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâh-

larını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve ben-

zeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya 

kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdi-

ği bütün işleri yürütmek.  

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sa-

yılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda 

tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elekt-

ronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer 

seçim belgesi vermek, 

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi 

idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tesci-

lini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini 

yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, ge-

rekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 

Belediyeler 15. maddenin kendilerine sundukları yetkilerin yanı sıra 73. 

madde ile kentsel dönüşüm alanında ve 69. madde ile arsa ve konut üretimi 

konularında yetkilendirilmiştir. Ayrıca kanun belediyelerin, belde sakinlerinin 

belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamu-

oyu yoklaması ve araştırması yapabileceğine hükmetmiştir.  
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Yeni kanunlar ile belediyelere önemli görev ve yetkiler sunulsa da bele-

diyelerin pek çoğunun henüz bu imkanları kullanma noktasında vizyon problemi 

yaşadığı söylenebilir. Özellikle planlama ve ekonomik gelişme konularında 

belediyelere ciddi imkânlar sağlanmıştır. Bu imkânlar çerçevesinde belediyele-

rin “insiyatif alan kent” (Es & Ateş, 2004: 229) yaklaşımını benimsemeleri ge-

rekmektedir. Diğer bir deyişle belediyeler planlama yaparken, kentin ekonomik 

gelişmesini sağlayacak yeni olanakları harekete geçirip yönlendirebilmeli, çevre 

sorunlarını azaltıp yaşam kalitesini arttırabilmelidirler. 

Belediye kanunu belediyelere gerekli yetkileri vermekle birlikte özellikle 

büyükşehir olan yerlerde bu yetkilerin bir kısmı büyükşehir belediyesi lehine 

arttırılmış ve ilçe belediyeleri güçsüzleştirilmiştir. Nitekim büyükşehir belediye 

kanunu ilçe belediyelerinin planları üzerinde büyükşehir belediyesine güçlü bir 

denetim yetkisi vermektedir. Ayrıca aynı kanun 5393 sayılı kanunun 73. madde-

sinde ele alınan kentsel dönüşüm konusunda yetkinin büyükşehir beledisinde 

olduğunu belirtmiştir, ilçe belediyeleri ise ancak büyükşehir belediye meclisinin 

uygun görmesi ile kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecektir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, 6360 sayılı kanunun da dikkate alınmasıyla 

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin “merkezileşmiş yerel yönetim” 

(Arıkboğa, 2018: 30) olduğu söylenebilir, zira bu sistemde yetki ve kaynaklar 

büyük oranda büyükşehir belediyelerine bırakılmış, ilçe belediyelerinin yetki ve 

kaynakları ise oldukça sınırlı tutulmuştur. 

Kısaca toparlayacak olursak yakın zamanlara kadar belediyelere kurum 

olarak güvenin az olduğu, bu doğrultuda belediyelerin ayrıntılı görev tanımlarıy-

la az yetki ve yetersiz kaynak ile güçlü bir idari vesayet kıskacında görev yap-

maya çalıştığı söylenebilir. Yerel yönetim tarihimizde ve eski kanunlarımızda bu 

durum rahat bir şekilde tespit edilebiliyorken, bugün yeni kanunlar sayesinde bu 

konuda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak bu bakış açısının izleri halen 

belli ölçülerde görülmektedir.  
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2.  MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA  
GÖREV, YETKİ VE BÜTÇE PAYLAŞIMI BAĞLAMINDA  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

2.1.  Büyükşehir Belediyeleri Kapsamında Temel Sorun 
Alanlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri 

Yukarıdaki bakış açısının aşılması için yerel yönetimler bağlamında şu 
önerilerde bulunulabilir: Yerel yönetimler sadece hizmet sağlayan bir kuruluş 
olarak görülmemeli, aynı zamanda bu kuruluşların demokrasinin gerçekleşmesi 
için hayati bir role sahip olduğu unutulmamalıdır. Zira bir hizmetin halka daha 
yakın bir kamu kuruluşu tarafından sunulması, hizmetin etkin sunulması kadar 
önemli bir husustur. Güçlü bir yerel yönetim yapılanması olmadan sağlıklı bir 
yerel demokrasinin olamayacağı, yerel demokrasinin sorunlu olduğu bir top-
lumda da demokrasinin kendisinin sorunlu olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Bu 
bağlamda John Stuart Mill v Alexis de Tocqueville gibi düşünürlerin yerel yöne-
timleri sadece yerel halka hizmet sunan kuruluşlar olarak değil, aynı zamanda 
bir demokrasi okulu olarak algıladıklarını hatırlatmakta fayda vardır (Keleş, 
2009: 13). Sonuç olarak yerel yönetimlere ilişkin görev, yetki ve bütçe paylaşı-
mı meselesini demokrasi idealinden uzak düşünmek gerçekçi olmayacaktır. Bu 
konu aynı zamanda bir devletin kendi kurumlarına ve demokrasisine olan güve-
ninin en önemli göstergelerinden birisidir.  

Yerel yönetimlerin yerel kalkınmanın en önemli aktörü olduğu unutul-
mamalıdır. Bugün artık ülkeler arası rekabet kadar kentler arası rekabet de 
önemlidir ve belediyelerin proaktif bir tutum içerisinde yerel kalkınmayı sağla-
yacak tedbirleri alabilmeleri gerekir. Türkiye’nin demokratikleşme idealleri 
doğrultusunda yerel yönetimleri kalkınma sürecinde önemli bir aktör olarak 
konumlandırması önemli bir ihtiyaçtır (Çarkçı, 2007: 25-27). Bu hedefin gerçek-
leşmesi doğrultusunda karşımıza çıkan iki önemli sorunun (vizyon ve mali kay-
nak eksikliği) çözülmesi şarttır.  

İdareler arası görev, yetki ve bütçe paylaşımı meselesi merkezi yönetim, 
yerel yönetim ilişkilerinde önemli olduğu kadar, yerel yönetim kademelerinin 
kendi arasındaki ilişkiler açısından da son derece hayatidir. Özellikle büyükşehir 
belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler, yine görev, yetki ve bütçe 
paylaşımı meselesi etrafında düğümlenmektedir. Yine bu noktada hizmette ye-
rellik ilkesi gereği hizmetin halka mümkün olan en yakın idare tarafından su-
nulması tercih edilmelidir. Bu da ilçe belediyelerinin sadece bir belediye olarak 
merkezi hükümet karşısında değil, aynı zamanda ilçeyi temsil eden kuruluş ola-
rak büyükşehir belediyesi karşısında da ciddi bir pozisyona sahip olmaları ge-
rektiği sonucunu doğurmaktadır.  
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Büyükşehir belediyesi ile ilgili temel mevzuatımız (5216 ve 6360 sayılı 

kanunlar) iller arasında yeknesaklık varmış gibi, bütün iller için benzer bir mo-

deli uygulamaya sokmuştur. Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun öncesinde İstan-

bul ve Kocaeli için farklı bir model diğer iller için farklı bir model söz konusu 

idi. Ancak 6360 sayılı kanun yeni kurulanlar da dâhil olmak üzere, bütün büyük-

şehir belediyelerini İstanbul-Kocaeli modeline uydurarak yapılandırmıştır. Hâl-

buki 30 büyük şehir belediyesi arasında, nüfus, coğrafi büyüklük, coğrafi yapı, 

yerleşim yerlerinin dağınıklığı, sosyo-ekonomik koşullar vs olmak üzere pek 

çok farklılık bulunmaktadır. Bu açıdan belli kriterler gözetilerek büyükşehir 

belediye yapısının tekrar gözden geçirilmesi doğru olaraktır. Örneğin nüfus 

kriteri bir farklılaşma aracı olarak kullanılabilir.  

Büyükşehir belediyelerinin coğrafi büyüklüklerinin farklı olması hizmet 

sunumlarında ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle Konya, Erzurum, An-

talya gibi yüzölçümü geniş illerde görev paylaşımında farklılaşma yapılabilir. 

Bu illerde hizmet sunumunun il merkezinden yapılmaya çalışılması yerine, ilçe 

belediyeleri güçlendirilerek ilçeden yapılması daha sağlıklı sonuçlar doğuracak-

tır. Nitekim hizmetin bir bölgeye uzak bir noktadan götürülmesi verimlilik ve 

ekonomiklik açısından problemli olduğu gibi, hizmette yerellik ilkesine de uy-

gun değildir.  

Büyükşehir belediyelerinde iki farklı model uygulamaya konulabilir. Nü-

fusu büyük oranda kentlerde yoğunlaşmış ve yüzölçümü küçük olan illerde kent 

bazlı (İstanbul modeli), yüzölçümü büyük ve daha az yoğun illerde ise kırsal 

Büyükşehir belediye yapılanması (BÜTÜNŞEHİR) şeklinde iki farklı model 

mevzuat temelinde kurgulanmalıdır. (İSTANBUL TİPİ-A TİPİ/B TİPİ- KON-

YA TİPİ). İstanbul tipi modelle kastedilen bugünkü uygulamaya daha yakın 

olan modeldir. Bu kentlerde standartlaşma için Büyükşehir belediyeleri güçlü 

olmalı, kentin her noktasına standart bir hizmetin sağlanması amaçlanmalıdır. 

Bu kentlerde ilçe belediyelerinin daha ziyade sosyo-kültürel hizmetlere yoğun-

laşması teşvik edilmelidir. İkinci tip olan Konya tipi modelde ise Büyükşehir 

belediyeleri yerine ilçe belediyeleri güçlendirilmeli, özellikle merkezden uzak 

ilçelerde hizmetler daha ziyade ilçe belediyeleri aracılığıyla sunulmalıdır. 

Büyükşehir belediyelerinin Anayasa’daki zemini son derece yetersizdir. 

Büyükşehir belediyeleri ile ilgili konulacak bir madde ile fazla detaya girilme-

den bir anayasal düzenleme yapılması hukuki çerçeve anlamında gerekli dur-

maktadır. Bu madde aynı zamanda il yönetim sisteminde de değişiklik yapacak-

tır ki, bunun da bir gereklilik olduğu açıktır.  
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Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun köylerin tüzel kişiliğini kaldırmıştır. 

Köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalle yapılması hem idari statü açı-

sından bir kayıp ve gerileme olduğu gibi köyün sosyal ve ekonomik yapısıyla da 

uyuşmamaktadır. Zira mahalle kente ait ve tüzel kişiliği olmayan bir birimken, 

köy kırsal karakterli ve tüzel kişiliği olan kendi başına bir yerel yönetim kurulu-

şudur. Köy kanununuz, uygulamada ideal bir durumda olmasa da, köyü kendi 

kendine yeterli bir kuruluş olarak örgütlemiştir. Köyün kendine ait geliri, malı, 

personeli varken mahalle biriminin böyle bir özelliği yoktur. Kısaca 6360 sayılı 

kanunda kaldırılan köylerin tekrar gündeme gelmesi düşünülebilir. Bir başka 

öneri olarak kırsal mahalle, kentsel mahalle ayrımı getirilerek farklılık korunabi-

lir. Kırsal mahalle yaklaşımı ile köye yine eskisinde olduğu gibi benzer yetkiler 

tahsis edilebilir ve köyün sosyal ve ekonomik yapısına uygun birtakım istisnalar 

getirilebilir. Büyükşehir belediyesi olan illerde bugünkü durumun köy sosyoloji-

sine uygun olmadığı görülmektedir. Bu sorunu düzeltecek düzenlemelere ihtiyaç 

vardır. 

Büyükşehir belediyelerinin yetki alanının bütün ili kapsaması nedeniyle 

gerek il, gerekse ilçe merkezine en uzak yerleşim alanları da hem büyükşehir 

belediyesinin hem de ilçe belediyesinin yetki alanı içesine girmiştir. Bu da söz 

konusu yerleşim yerlerine her iki belediye kademesinin ilgili hizmetleri götür-

mesi gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak gerekli maddi kaynaklar olmadığı 

için söz konusu belediyelerin ilin her noktasına aynı kalitede hizmet sunmasını 

beklemek zordur. Öte taraftan köyde yaşayan vatandaşlar da artık yeni bir hiz-

met beklentisi içerisine girmiş olacaklardır. Bu beklentinin karşılanabilmesi için 

belediyelere daha fazla kaynak aktarılması bir mecburiyettir.  

5216 ve 6360 sayılı kanunlar büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri 

arasındaki konum ve ilişkileri belirlerken büyükşehir belediyesine fazlaca yetki-

lendirme yapmışlar, mali kaynakları da buna uygun olarak tahsis etmişlerdir. Bu 

da ilçe belediyelerinin büyükşehir belediyeleri karşısında oldukça güçsüz bir 

konumda olmasına neden olmuştur. Bu durumun telafi edilmesi adına ilçe bele-

diyelerini güçlendirecek bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bugünkü konumları 

itibariyle ilçe belediyeleri büyükşehir belediyeleri karşısında bağımsız bir yerel 

yönetim kuruluşundan ziyade onların şubeleri gibi bir görüntü sergilemektedir-

ler.   
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6360 sayılı kanun sadece nüfus büyüklüğü kriteri göz önüne alınarak dü-
zenlenmiş ve bu kanunla 750.000 nüfusu aşan illerde büyükşehir belediyesi 
kurulmuştur. Ancak tek kriter olarak nüfus büyüklüğü kriterinin seçilmesi doğru 
değildir. Demografik açıdan bakacak olursak nüfusun merkezde yoğunlaşması 
ya da ilçelerde dağınık olması ayrıca kırsal ya da kentsel karakterli olması farklı 
sonuçlar doğuracaktır. Bir ilde nüfus ne kadar çok merkezde yoğunlaşmışsa ve 
daha çok kentsel karakterli ise o ilde büyükşehir belediye yönetimi daha etkin 
sonuçlar verecektir. Diğer taraftan il merkezinin küçük olması ve nüfusun daha 
ziyade kırsal karakterli olması büyükşehir belediyeleri için hizmet sunumunda 
yapısal zorluklar meydana getirecektir. Bu bakımdan büyükşehir belediyesi 
olma kriteri bakımından merkez nüfusun büyüklüğü ve nüfusun karakteri (kent-
sel ya da kırsal ağırlıklı oluşu) ek kriterler olarak gündeme gelebilir. Diğer taraf-
tan bütün büyükşehir belediyelerinin 750.000 nüfusun üstü olarak tek bir sepette 
yer alması doğru olmayacaktır. 15 milyonu aşkın İstanbul ile 750.000 nüfusu 
anca geçen bir ilin aynı karaktere sahip olmadığı aşikardır. Bu sebepte belli 
nüfus kademeleri konulması (750.000 – 1.000.000 arası, 1.000.000 – 2.500.000 
arası, 2.500.000 – 5.000.000 arası, 5.000.000 üstü gibi) yerinde olacaktır.  

Büyükşehir belediye modelinde kaymakamların konumları, statüleri ye-
niden gözden geçirilmelidir. Belediye kanunlarımız son yıllarda belediyeleri 
güçlendirirken özellikle kaymakamlar zayıf bir pozisyonda kalmışlardır. Bu 
açıdan kaymakamların görev ve yetkileri proaktif bir yaklaşımla yeniden gözden 
geçirilmelidir. Kaymakamlık mülkü idare amiri olarak tanınırlığı olan bir birim 
haline getirilmelidir. Bunun olmasının en önemli koşullarından birisi kayma-
kamlığa yapılan kaynak tahsisini arttırmaktır. Nitekim temel olarak köylere 
hizmet götürme birliği ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden 
kaynak kullanabilen kaymakamların yetkin olarak çalışabilmesi mümkün değil-
dir.  

2. 2. Merkez-Yerel Görev ve Yetki Paylaşımı Genel  
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, diğer sistemlerde (parlamenter sis-

tem, yarı-başkanlık sistemi) olduğu gibi bir takım dengeleme ve denetleme me-

kanizmalarına sahiptir. Bu dengeleme ve denetleme mekanizmaları temelde üç 

katmanlı bir yapıya sahiptir. Birinci katmanda kuvvetler ayrılığı ilkesi (yasama, 

yürütme, yargı ayrımı) gereği bir dengeleme ve denetleme mekanizması vardır. 

İkinci katmanda devlet yapısı (üniter-federal ayrımı) ve idarenin coğrafi bölüm-

lenmesinden kaynaklı bir dengeleme ve denetleme mekanizması söz konusudur. 

Son katmanda ise özel sektör, medya, sivil toplum gibi devlet örgütü dışındaki 
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toplumsal güçlerin siyasi rolleri sonucunda oluşan bir dengeleme ve denetleme 

mekanizması bulunmaktadır. Birinci ve üçüncü katman bu bölümün konusunun 

dışında olduğu burada sadece ikinci katmandan bahsedilecektir.  

Türkiye üniter bir devlet olduğu için siyasi erk tek bir merkezde toplan-

mıştır. Federal yapının getirdiği bir siyasi yerinden yönetim Türkiye’de bulun-

mamaktadır. Şu bir gerçektir ki güçlü bir federal yapı, başkanın dengelenmesi ve 

demokratik farklılıkların yaşanabilmesi için oldukça büyük bir avantaj getirmek-

tedir. Başkanlık sistemlerinde federal yapı şart değildir, ancak yine de bir denge 

mekanizması olarak güçlü bir yerel yönetim yapılanmasının olması şarttır. Bu 

durum üniter devlet yapılanması içerisinde demokratik farklılıkların ülke içeri-

sindeki farklı coğrafyalarda daha özgür bir şekilde yaşanabilmesine olanak sağ-

layacaktır. Türkiye esas olarak bu imkana sahiptir, nitekim 5393 sayılı Belediye 

Kanunumuz belediyeleri “idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak 

tanımlamaktadır. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey zaten prensip 

olarak kabul edilen bu anlayışın belediye mevzuatının geri kalan kısmına ve 

uygulamalara da yansıtılmasıdır.  

Türkiye üniter bir devlet olarak siyasi erkin tek bir merkezde toplandığı 

bir devlettir, bunun yanı sıra yönetim kültürümüz özellikle 2000’li yıllara kadar 

güçlü bir merkeziyetçilik kültürünün mevcut olduğunu belirtmek gerekir. 

2000’li yıllardaki yerel yönetim reformu ile merkeziyetçilik zayıflatılsa da hala 

yönetim sistemimizde etkileri olduğu söylenebilir. Bu merkeziyetçilik sadece 

merkezi hükümet – yerel yönetim ilişkilerinde görülmemektedir. Aynı zamanda 

yerel yönetim kademelenmesi içerisinde de gücün yine merkezde toplandığı, 

yani büyükşehir belediyesi – ilçe belediyesi ilişkilerinde büyükşehir belediyesi-

nin mutlak üstünlüğü, gözlemlenmektedir.  Nasıl demokratik bir başkanlık sis-

temi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bir ihtiyaç ise, yerelde de benzer bir 

şekilde ilçe belediyelerinin güçlendirilmesi ihtiyaçtır.  

Yerel yönetimlerin idari özerkliği anlamında kendi personellerinin kurum 

tarafından atanması bir gerekliliktir. Bu açıdan büyükşehir belediyesi genel 

sekreterinin İçişleri Bakanlığı tarafından atanması bir sorun teşkil etmektedir. 

Genel sekreterin büyükşehir belediye başkanı ile çalışacak olması gerçeği karşı-

sında atamasının İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor olması yerel özerkliği 

zedelemektedir. Bu noktada atamanın diğer üst düzey belediye personelinde 

olduğu gibi belediye başkanı tarafından yapılıp belediye meclisi tarafından 

onaylanması yerel özerkliğe daha uygun düşecektir.  
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Kurumlararası geçiş söz konusu olduğunda yereldeki üst düzey yönetici-

leri de kapsayacak şekilde atama kararnamelerinde düzenleme yapılması gerek-

mektedir. Nitekim belediyeler kendi yetişmiş personellerinin sınırlı olması ile 

ilişkili olarak sıklıkla diğer kamu kuruluşlarından üst düzey yöneticisi ataması 

yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Diğer taraftan merkez ile yerel arasındaki çatış-

manın bir sonucu olarak atama kararnamelerinde zaman kaybı yaşanması bir 

sorun olarak ön plana çıkmaktadır.  Farklı mekanizmalarda (Üniversite, yerel, 

merkez vb.) yetki dağılımının nasıl olması gerektiği ile ilgili sorunlara mevzuat 

temelinde çözüm getirilmelidir. 

Büyükşehir belediyelerinin yeniden organize edilmesi, valiliklerin ve il 

özel idarelerinin tekrar elden geçirilmesini gündeme getirecektir. Öncelikli ola-

rak il özel idarelerine duyulan ihtiyaç sorgulanmalıdır.22 30 büyükşehirdeki 

model biraz daha optimize edilerek geri kalan 51 il için de uygulanabilir. Bu 

noktada yereli temsil eden asıl kuruluşun belediyeler olduğu teslim edilmelidir 

ve hizmetler belediyeler tarafından sunulmalıdır. İl özel idarelerinin görev yükü 

belediyelere verildiği takdirde gelirleri de belediyelere devredilmelidir. Bugün 

merkezi yönetimin il ölçeğinde kaynak kullanım yetkisi %80'lerde bulunmakta-

dır, güçlü bir yerel yönetim ve yerel özerklik için bu seviyenin %30-40 seviye-

sine indirilmesi gerekmektedir. 

İl özel idarelerinin kaldırıldığı yerlerde YİKOB üzerinden il özel idarele-

rinin fonksiyonlarının yerine getirilmesi söz konusu olmaktadır.  Yapısal deği-

şiklikte kaldırılan yapının yerine getirilecek sistemin ne olacağının önceden 

belirlenmesi gerekmektedir. YİKOB modeli geçici bir model gibi durmaktadır. 

Daha kalıcı ve bütüncül bir değişiklik tasarlanmalıdır. Vatandaş nazarından 

düzenleme yapılması gerekmektedir.  

Büyükşehir belediye sınırlarında mülki idari amirler; temsil, koordinas-

yon ve belli konularda denetim süreçlerini işleten bir birim olarak faaliyet gös-

termelidir. Vali kontrolünde bir teftiş mekanizmasıyla fonksiyonel bir birim 

haline getirilmelidir.  
  

                                                       
22  Türkiye’de güçlü merkeziyetçiliğin bir tezahürü olarak il özel idarelerinin kaynakları 

1947 yılına kadar belediyelerin kaynaklarından fazla olmuştur (Güler, 2006: 352). Ancak 
bugün belediyelerin gelirleri il özel idarelerinin gelirlerini neredeyse ona katlamaktadır 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2017: 62-63).  
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Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlıkların ve taşra teşkilatlarının duru-
mu tekrar gözden geçirilmelidir. Özellikle sosyal yardım ve sosyal ve kültürel 
hizmet boyutu yoğun olan bakanlıklar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) yeniden yapılandı-
rılmalı ve bu alanlarda yerele dönük yetki devri daha fazla olmalıdır.23 Örneğin 
Devlet Tiyatrolarının, görev, yetki ve bütçesi belediyelere (Şehir Tiyatrolarına) 
devredilebilir.   

Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan düzenlemelerin bakanlıktan 
onay alınarak uygulamaya konulması hizmet sunumlarında zaman kaybına ne-
den olmaktadır. Yerele yetki devri arttırılmak isteniyorsa bu düzenlemelerin 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmasıyla doğrudan yürürlüğe 
girmesi gerekmektedir. 

Büyükşehir belediye başkan vekilliği uygulamada sorunla karşılaşılan bir 
statüdür.  Daimî statü olarak kanunda yer almamaktadır. Büyükşehir belediye 
başkan vekili olarak belirlenen kişi ilçe belediyesinden atanırsa uygulamada 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için mevzuatta düzenleme 
yapılmalıdır.  

Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediye başkanlarının yetki-
leri artmıştır. Ancak yetki kullanımında dengeleme mekanizması bulunmamak-
tadır. Bu denge mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Büyükşehir bele-
diyelerinde belediye başkanının aynı zamanda meclis başkanı olması yürütme ve 
karar organı arasındaki denge açısından problem doğurmaktadır. Gündem belir-
lemede, meclis çoğunluğu başka partiden olsa bile bağımsız üyeler üzerinden 
kritik zamanlarda destek alarak; başkan, ilçe belediyeleri ve meclis üzerinde 
etkili olmaktadır. Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu 
gibi yürütmenin gücü için başkan, belediye yönetiminde olmalı, büyükşehir 
belediye meclis başkanlığında olmamalıdır. İdarenin başı olarak görev almalı, 
meclis; seçilmiş belediye başkanı gücünü dengelemelidir.  

Büyükşehir belediyesi ve İlçe belediye başkanlarının farklı partilerden 
olma durumu dikkate alınarak yetkileri yeniden tanımlanmalıdır. Büyükşehir 
belediyeleri ile ilçe belediyelerinin farklı partiden olması özellikle ilçe belediye-
lerinin hizmet sunumlarında ciddi manada problemler yaratabilmektedir. Bu 
sorunun giderilebilmesi için ilçe belediyeleri güçlendirilmelidir. Anayasada 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri görevleri detaylı olmaksızın, genel çerçevede 
tanımlanmalıdır.  

                                                       
23  Bir çalışmaya (Yılmaz & Çoban, 2017) göre belediye harcamalarının % 3,4’ü sosyal 

harcamalar oluşturmaktadır.  
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Yakın zamanda çıkartılan bir yönetmelikle büyükşehir belediyesi ilçe ko-

ordinatörlüğünün kaldırılması yerinde bir karardır. Zira bu karar öncesinde 

atanmış ilçe koordinatörünün büyükşehir belediyesinden aldığı güçle seçilmiş 

belediye başkanının önüne geçmesi söz konusuydu. Ancak bu kararın yanı sıra 

ilçe belediyesinin gücünü arttıracak başka önlemler de alınmalıdır. Aksi takdirde 

ilçe koordinatörlüğü farklı isim ve şekillerle tekrar karşımıza çıkabilir.   

Yerelde temsil gücünü arttırmak için muhtarların gücü de arttırılmalıdır, 
bu noktada muhtarların belediye meclisinin oy hakkı olmayan daimi üyesi olma-
sı şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Merkezden yerele yetki bazı konularda 
muhtarlıkları da kapsamalıdır. Bu çerçevede sınırlı da olsa muhtarlıklara kaynak 
tahsisi düşünülebilir.  

Engelli personel istihdamında yerel değil, merkezi alımların yapılmasıyla 
ortaya çıkan vatandaşların yönetimden uzaklaşması sorunu giderilmelidir. Yerel 
idare personel istihdam yetkisi tamamen belediye başkanlarına verilmelidir.  
Kontrolörler ile iş ve işçi alımları yerelde işletilmelidir. Kademelendirilmiş be-
lediyelerin yöneticileri, belediye başkalarının atama teklifiyle meclisin onayına 
sunulmalıdır. 

Güçlü yerel ve güçlü merkezi idare sistemi yapılandırılmalıdır. Güçlü 
merkez her hizmetin merkezi yönetim tarafından sunulması anlamına gelmeye-
cek şekilde düzenlenmelidir.  Üniter devlet modeli üzerinden değerlendirilme 
yapıldığında; gelecek dönemde yerel yönetimlerin işlev alanının genişlemesi 
merkezi yönetimin fonksiyon sunduğu alanın da genişlemesi anlamına gelecek-
tir. Merkezin ve yerelin işlevleri tanımlanmalı, yerel yönetimin hizmet fonksi-
yonu arttırılırken merkezi yönetimin denetim mekanizması da sistemli olarak 
planlanmalıdır. 

Merkezi idare ile yerel yönetimlerin hizmet uygulama alanları net olarak 
belirlenmelidir.  Merkez ve yerel yönetim tarafından sunulan hizmetlerde teker-
rür engellenmelidir. Aynı hizmetin farklı kuruluşlar tarafından sunulması kay-
nak israfı, sosyal fayda ve kanun hedeflerine ulaşma açılarından sorunlar yarat-
maktadır. Görev ve yetki dağılımı netleştirilmeli ve belli bir kurgu üzerinden 
değişim süreci işletilmelidir. Bu bağlamda yetki ve görev devriyle birlikte mer-
kezden yerele hizmetler bütçeleriyle birlikte devredilmelidir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; güçlü merkezi idare, standart koy-
ma, denetim ve izleme, hesap verebilirlik açısından güçlü olmalıdır. İyi bir sos-
yal fayda oluşturmak için idari organizasyonun standart hale gelmesi, mali sis-
tem ve hesap verebilirliğin standartlaştırılması gerekmektedir. 
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Hizmet sunumlarının reklam olarak kullanılması vatandaş odaklı hizmet 

sunumlarından uzaklaşılmasına neden olduğu için sorun olarak görülmektedir. 

Yönetim kültürünün uygulayıcılar tarafından benimsenmesiyle sorunun çözüle-

bileceği düşünülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi kültür 

değişikliği yapılması yönünde adımlar atılmalıdır.  

MİGM ile yasal süreçler uygulamaya konulmadan önce yerel yönetim bi-

rimleriyle ilişki kurulmalıdır. Etkin ve verimli belediye yönetimi için MİGM 

gibi teşkilatlardan faydalanılmalıdır.  

Mevcut sistemde Bakan, milletvekilleri ile ilişki içindeyken; Cumhurbaş-

kanlığı hükümet Sistemi'nde milletvekili bakanlara ulaşmada sorun yaşayacağı 

için iletişim süreçleri aksayacaktır. Bakanlar kurulu yerine geçecek yapının 

kurgulanması öncelikli olarak gerekmektedir. Diğer taraftan milletvekillerinin 

bakanlarla politik olarak ilişki süreci olmayacağı için yasama faaliyetlerinde 

etkinliği artacaktır. 

2. 3. Yerel Mali Yapı Bağlamında Çözüm Önerileri 

Belediyeler hemen hemen her zaman mali sıkıntılar yaşamışlardır. Bu du-

rum yönetim geleneğimizde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim 

erken cumhuriyet döneminden bu yana belediyelere birçok görev yüklenmiş 

olmakla birlikte görevleriyle orantılı gelirler bir türlü tahsis edilememiştir. İşin 

ilginç tarafın hem 1961 hem de 1982 anayasasında “Bu idarelere, görevleri ile 

orantılı gelir kaynakları sağlanır.” denilse de mahalli idareler bir türlü görevleri 

ile orantılı gelir kaynaklarına kavuşamamışlardır (Arıkboğa, 2016: 291). Ancak 

son yıllarda yaşanan gelişmeler sayesinde yerel yönetimlerin kaynakları ciddi 

şekilde artmıştır ve özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan mali sorunlar bugün büyük 

ölçüde aşılmıştır. Yine de bu konuda sorun olmadığı söylenemez. Özellikle 6360 

sayılı kanun çerçevesinde yerel yönetimlerin hizmet alanları oldukça genişlemiş, 

ancak mali kapasiteleri aynı düzeyde gelişmemiştir. Artık geniş bir kırsal alana 

hizmet sunmak zorunda olan belediyelerin mali kapasitelerinin geliştirilmesi çok 

önemli bir ihtiyaçtır. Bir diğer mesele de mahalli idareler arasında kaynak dağı-

lımında bir eşitliğin sağlanamamasıdır. (Mutluer & Öner, 2009: 235) 

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yerel yönetimlere yetki devrinin gündeme 
gelmesi, bu kuruluşların mali yapılarının da güçlendirilmesini gerektirecektir. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerinin gelir kaynaklarını arttırıcı tedbirlere başvurul-
malıdır. Bu noktada son yıllarda önemli gelişmelerin olduğunu not düşmek ge-
rekir. Türkiye’de mevcut durumda toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık %11-12 
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civarı yerel yönetimlere tahsis edilmektedir. 1984 tarihli ve 3004 sayılı kanun 
yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden alacağı payı belediyeler için 
%10,3, il özel idareleri için ise %2,3 olarak öngörmüştür. Her ne kadar bu kanun 
hedeflerine ulaşamayıp daha sonraki yıllarda bu oranlar aşağı doğru tashih edilse 
de genel olarak 1980-90’lar boyunca %9-11 aralığında seyretmiştir (Toprak, 
2006: 165). Dolayısıyla belediyelere yüklenen misyonun daha çok ön plana 
çıktığı günümüzde söz konusu oranın yetersiz olduğu aşikârdır. Bu oranın ilk 
etapta %20’ler, uzun vadede ise % 40’lar seviyesine gelmesi güçlü yerel yöne-
timler için gereklidir. Merkezden yerele aktarılacak hizmetlerin bütçeleriyle 
birlikte devredilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. 

Yerel yönetimlerin mali yapılarının güçlendirilmesi hedefi iki ayak üze-
rinde düşünülebilir. İlk olarak merkezi bütçeden aktarılan paylar gözden geçi-
rilmeli ve arttırılmalıdır. İkinci olarak belediyelerin kendi gelirlerini üretme 
kapasiteleri arttırılmalıdır. Bu ikinci husus pek çok açıdan ilkine göre daha çok 
üzerinde durulması gereken bir meseledir. Merkezi yönetimlerin GBVG'den 
yerele aktarılan kaynaklarının artması, merkezi idareye olan bağımlılığın artması 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu gerekçeyle; GBVG aktarımında yeni ölçütle-
rin belirlenmesi, öz gelirlerin güncellenmesi, tahsilat kapasitesinin arttırılması 
gereklidir. Nitekim genel olarak belediyelerin gelirleri içerisinde öz gelirlerin 
payı % 40,49 iken bu oran büyükşehir belediyelerinde sadece % 24,46’dır (Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü, 2017: 139). Diğer bir deyişle büyükşehir bele-
diyelerin gelirlerinin dörtte üçünü ve genel olarak belediyelerin gelirlerinin beşte 
üçünü merkezden aktarılan paylar oluşturmaktadır.    

Belediyelere, GBVG yararlanma noktasında yeni kriterlerin getirilmesi 
zaruridir. Genel olarak belediyeler için getirilmiş olan nüfus kriteri yeterli değil-
dir. Büyükşehir belediyelerinde ise durum biraz daha farklıdır. Bu belediyelerde 
büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi tahsilâtı temel 
belirleyicidir. Bunun yanı sıra, nüfus, yüzölçümü kriterleri de dikkate alınmak-
tadır. Üç kriterin birden uygulanması adil bir dağıtım yapılacağı hissini verse de 
durum böyle olmamaktadır. Nitekim temel gösterge o ilde toplanan vergi olduğu 
için büyükşehir belediyeleri arasında oldukça büyük farklar ortaya çıkabilmek-
tedir. Üstelik bazı illerde ekonomiye katkı oldukça büyük olduğu halde, bu iller-
de ihracat çok fazla olduğu için vergi iadesi yüksek çıkmakta ve o ilde toplanan 
vergi ilin ekonomik yapısını reddedercesine az çıkmaktadır. Bu durum o ildeki 
büyükşehir belediyesinin gelirlerinin yetersiz olmasına sebep olmaktadır. Özel-
likle Sakarya, Gaziantep gibi büyükşehir belediyeleri bu anlamda oldukça deza-
vantajlı durumdadır. Bu adaletsizliğin düzeltilmesi gerekmektedir. 
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Büyükşehir belediyelerine gelir aktarımında mevcut kriterlerin yanı sıra 

ilin GSMH payı, yerleşimin dağınık ya da toplu olması gibi kriterlerin de dikka-

te alınması gerekir.  Ayrıca bazı illerde belediyenin hizmet sunduğu kışlık ve 

yazlık nüfus arasındaki fark oldukça yüksek olup bu durum hizmet sunumların-

da yetersizliğe sebep olmaktadır, çünkü nüfus sayımları kış nüfusunu baz almak-

tadır. Yazlık ve kışlık nüfus kriteri GBVG'den kaynak tahsis edilmesinde kulla-

nılmalıdır. Öneri olarak 1. ve 2. ikamet sistemi uygulaması sunulabilir. 

Belediyeler arasında ciddi gelir farklılıklarının olması hizmet sunumlarına 

da yansımaktadır. Nitekim geliri iyi olan belediyeler daha fazla hizmet sunabil-

mekte, kentsel alanın cazibesi kırdan kenti tetiklemektedir. Bu sebeple, ortalama 

bir gelirin altında kalan belediyelere daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayacak 

ek tedbirlere başvurulmalıdır. 

Belediyeler için yeni gelir üretme bağlamında bazı vergi kaynaklarının 

belediyelere devri ve yeni vergiler konulması gündeme gelebilir. Yazlık-kışlık 

nüfus problemi olan kentler için Batılı ülkelerde uygulanmakta olan şehir vergisi 

(city tax – bir tür konaklama vergisi) uygulanabilir. Bir başka öneri motorlu 

taşıtlar vergisinin belediyelere aktarılmasıdır. Zira bu konu çevre temizliği ile 

doğrudan bağlantılıdır. Belediyelerin vergi tahsilat sürecinde etkin olması için e-

belediye uygulama altyapısının geliştirilmesi önerilmektedir. Belediyelerin ken-

di gelirlerini üretmeleri açısından 2464 sayılı kanundaki “tekel” ibaresi kaldırıl-

malıdır.  

Belediyelerin gelirlerini arttırma noktasında yapılabilecek bir başka öneri 

yerel meclislere vergi koyma yetkisinin verilmesidir. Ancak bu yetki yeni bir 

vergi koyma anlamında olmayıp kanunla tanımlanmış bazı vergilerin yine ka-

nunla tanımlanmış bazı marjlara göre belediye meclisince oranının belirlenmesi 

şeklinde olabilir.  

Mali yapıları güçlendirilen belediyelerin mali açıdan denetlenmeleri de 

önemli bir husustur. Bu çerçevede yeni hükümet sisteminde, Sayıştay'ın ön pla-

na çıkması beklenmektedir. Yargı ve meclis denetimi zayıf işleyeceği için Sayış-

tay bir denge mekanizması olarak hukuki altyapısıyla denetim süreçlerinde etkili 

bir yapı haline gelebilir.  
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SONUÇ 

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasında görev, yetki ve bütçe paylaşı-

mı genel olarak değerlendirildiğinde, sorunun daha ziyade yetki ve bütçe bağla-

mında ortaya çıktığı söylenebilir. Şüphesiz görev paylaşımı bağlamında da bir 

takım sorunlar bulunmaktadır, ancak özellikle bütçe meselesi diğer bir deyişle, 

yerel yönetimlerin görevleriyle orantılı bütçeye sahip olması konusu en öne 

çıkan sorun olarak dikkati çekmektedir. Yerel yönetimlerin görevleriyle orantılı 

bütçeye sahip olması hedefi hem 1961 hem de 1982 anayasalarında kendisine 

yer bulsa da bu hedefe halen ulaşılabilmiş değildir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için 

hem genel bütçe vergi gelirleri içinde yerel yönetimlerin aldığı pay arttırılmalı 

hem de yerel yönetimlerin kendi kaynaklarını geliştirme olanakları genişletilme-

lidir.  

Bütçe konusunda bir diğer sorun yerel yönetimler arasında gelir farklılığı 

hatta bir tür gelir adaletsizliği oluşmasıdır. Bazı belediyeler ortalamanın çok 

üzerinde gelir elde ederken, bazıları ise oldukça sınırlı kaynaklarla hizmet yü-

rütmek zorundadırlar. Bu sorunun çözülebilmesi için pek çok formül denenmiş, 

ancak kalıcı bir çözüme ulaşılamamıştır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde 

gelirlerin o ilde toplanan vergi baz alınarak dağıtılması bu konudaki adaletsizli-

ğin temel sebeplerinden birisidir. Bu sorunun çözülmesi için alternatif hesapla-

ma yöntemleri devreye girmelidir.  

Belediyelerin görevleri yeni yasada esnek bir şekilde tanımlanmıştır, bu 

durum eski yasaya göre önemli bir kazanımdır. Bu bağlamda sorun yine mali 

kaynaklarda ortaya çıkmaktadır. Kimi belediyeler en temel hizmetleri zorlukla 

yürütebilirken, gelirleri iyi olan belediyeler çok farklı hizmet türlerini halka 

sunabilmektedirler. Örneğin bazı belediyeler ilçedeki yolları asfaltlamakta zor-

lanırken, bazı belediyeler ise ciddi miktarda kaynağı futbol kulüplerine harca-

maktadırlar. Bu da ciddi bir bölgesel eşitsizlik durumu yaratmaktadır.  
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Bugün görev, yetki ve bütçe paylaşımı meselesi sadece merkezi idare ve 

yerel yönetimler arasındaki bir konu değildir. Çalıştayda ortaya çıkan önemli bir 

sonuç yerel yönetim birimleri arasındaki görev, yetki ve bütçe paylaşımı mese-

lesinin de oldukça önemli olduğu, hatta bazı durumlarda bu ilişkinin merkez-

yerel ilişkisinin önüne geçebildiğidir. Bu bağlamda özellikle ilçe belediyeleri ile 

büyükşehir belediyeleri arasında ciddi bir dengesizlik olduğu tespit edilmiştir. 

Yetki ve kaynakların büyük oranda büyükşehir belediyeleri bünyesinde toplan-

ması, ilçe belediyeleri açısından ciddi bir zafiyet ortaya çıkarmıştır. Hizmet 

bütünlüğü sağlanabilmesi için yapılan bu tercih ilçe belediyeleri için önemli bir 

sorun olarak ortaya çıkmakta ve ilçe belediyeleri kimi durumlarda merkezi yö-

netimden çok büyükşehir belediyelerinden şikâyetçi olmaktadırlar. Bu açıdan 

görev, yetki ve bütçe paylaşımı meselesinde yerel yönetimlerin kendi arasındaki 

dengeyi sağlamak da önemli bir iş olarak karşımızda durmaktadır. 
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GİRİŞ 

Devlet, ortak yaşamdan kaynaklanan kamusal ihtiyaçları karşılayabilmek 

amacıyla ortaya çıkan kurumlar arasında en önemlisi olarak görülmektedir. Top-

lum halinde yaşamanın en gelişmiş şekli olan devlet, ulusal sınırlar içinde ulusa 

ait olan egemenliği, kendi organları vasıtasıyla kullanarak kamusal görevleri 

yerine getirme yükümlülüğü taşımaktadır (Üskül, 1995: 22). Ülkelerin hükümet 

sistemleri uzun yıllar içerisinde oluşan siyasal sistem ve kültürün etkisiyle bi-

çimlendirilmekle birlikte, zaman içinde değişen ulusal dinamiklerin de etkisiyle 

köklü değişimler görülebilmektedir. Tek belirleyici olmamakla birlikte bazı 

ülkelerdeki hükümet sistemleri, merkezi ve yerel yönetim birimleri arasındaki 

ilişkiler ve dolayısıyla görev ve yetki paylaşımını da etkileyebilmektedir. Ancak, 

başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter hükümet sistemleri içindeki ülkelerdeki 

yerel yönetimlerde de ortak bir model bulunmamakta, kendi içinde farklılıklar 

görülmektedir.     

Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş ile birlikte merkezi ve yerel yöne-

timlerin ne şekilde etkileneceği de önemli bir tartışma konusudur. Uygulamada-

ki hükümet sisteminin, merkezi ve yerel yönetim birimleri arasındaki görev ve 

yetki paylaşımları açısından farklılık gösterebildiği bir gerçek olmakla birlikte, 

bunun tek nedeni mevcut hükümet sistemi değildir; kamu yönetimi yapısı daha 

ziyade o ülkelerdeki siyasal kültür ve tarihsel süreç içindeki gelişmelerin bir 

ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.    

Tarihsel süreçte, ulus devletlerin oluşumu için yerel düzeydeki feodal ya-
pıların etkisini dizginlemek için merkezi yönetimlerin ağırlığı gerekli olmuştur. 
Ulusal birliği kurabilmek için yerel ayrıcalığın iktidar kaynağını teşkil eden 
yerel örgütlenmelere son vermek zorunluluk halini almıştır. Küreselleşmeyle 
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birlikte ise ulus-devlet felsefesinin temel taşı olan egemenlik, meşruiyet ve ulus 
gibi kavramlar yeniden tartışılır hale gelmiştir (Ökmen, 2015b:23). Yirminci 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yerelleşme, bölgeselleşme ve 
mikro-milliyetçilik gibi yeni gelişmeler ulus devlet düzenini değiştirmeye baş-
lamış; yerelleşme politikaları ile birlikte kamu yönetimlerinde merkezden yerele 
doğru yoğun bir yetki akışı başlamıştır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 
Avrupa Konseyi başta olmak üzere birçok kuruluş da bu uygulamaların yayıl-
ması konusunda önemli rol oynamaktadır (Ökmen, 2015c:51).   

Liberalizm, yeni kamu yönetimi anlayışını doğrudan, yeni sağ politikaları 
ise dolaylı olarak etkileyen akımlardan birisi olmuştur. Yeni kamu yönetimi 
anlayışının öngördüğü devletin küçültülmesi, piyasa odaklılık, özelleştirme, 
katılımlı yönetim, yönetimde açıklık ve müşteri odaklılık yaklaşımlarının oluş-
masında liberalizmin büyük etkisi görülmektedir (Al, 2002:105). Yeni liberal 
politikalar, ana tema olarak devlet müdahaleciliğinin özgürlükleri kısıtladığını 
ve merkeziyetçi bir yapının ortaya çıktığını öne sürerek, devletin hedeflerinin ve 
etkinlik alanının mutlaka sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Bu politi-
kaların doğrudan ya da dolaylı olarak yansıdığı en önemli alanlardan birisi de 
yerel yönetimler olmuştur (Ökmen, 2015:16). 

Bu çalışmada, önce kamu yönetimi teşkilatının bileşenlerini oluşturan 
merkezi ve yerel yönetimlerin gelişmesi ve önemine yer verilmekte, sonra mer-
kezi ve yerel bileşenler arasındaki ilişkilere değinilerek, farklı hükümet sistemle-
rine ve devlet yapılarına sahip olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Brezilya, Fransa, İngiltere ve Yeni Zelanda’daki merkezi ve yerel yöne-
timlerin yapıları ve ilişkileri incelenmektedir.   

1. KAMU YÖNETİMİ TEŞKİLATININ MERKEZİ VE  
YEREL BİLEŞENLERİ  

Kamu yönetimi, devlet örgütlenmesinde yasama ve yargı erkleri dışında-
ki, devletin varlık nedeni olan kamu yararının sağlanması amacıyla, kamusal 
mal ve hizmet üreten, kamu hukukuna tabi, kamusal politikalar belirleyip uygu-
layan, merkezi ve yerel bürokratik kuruluşlar, mekanizma, ilişkiler, insan gücü, 
araç-gereçler ve bunların yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Nohutçu, 2006: 8-
9). İç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal kalkınma ve refah, altyapı hizmetleri ve 
vergi tahsili devletin başlıca görevleri arasında sıralanmaktadır. Devletler bu tür 
görevleri yerine getirebilmek amacıyla, faaliyet alanı bütün ülkeyi kapsayan bir 
“merkezi idare” teşkilatı kurmuşlardır. Ancak, devletin sınırları içindeki tüm 
hizmetleri merkezi idare vasıtasıyla karşılamasının mümkün olmaması nedeniy-
le yerel yönetimlere ihtiyaç duyulmuştur.   
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Devletin egemen olduğu sınırlar içerisindeki köy, kasaba ve kent gibi de-

ğişik yerleşme biçimlerinde yaşayanlar için önemli olan mahalli müşterek ihti-

yaçların (itfaiye, ulaşım, çöplerin toplanması, park, mezbaha, vb.) karşılanması 

açısından yerel yönetimler önemli birer araçtırlar. Belirli bir coğrafi alanda ya-

şayan yerel topluluğun mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuru-

lan, karar organları yine yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla 

belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, 

üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını kurabilen, merkez yönetimi ile 

ilişkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kişileri (Çiçek ve 

Ökmen, 1997: 129) olarak tanımlanan yerel yönetim kuruluşlarının kuruluş 

ilkeleri, görev ve yetkileri, gelir sistemleri yasalarla belirlenir ve merkezi yöne-

timin hiyerarşik denetimi altında değildirler.  

Merkezi yönetim ülke yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacı 

ile yerel yönetimlerin de uyması gereken ulusal amaçlar, hedefler, ilkeler ve 

standartları belirler ve hukuka uygunluk denetimi yürütür. Yerel yönetimler ise 

kendilerine bırakılan kamu hizmetlerine ilişkin kararları almak, tercihler yap-

mak, vergi salmak yetkisini de içerecek biçimde, çeşitli yollarla mali kaynak 

bulmak, bu kaynakları hizmetleri için kullanmak ve bu hizmetleri yürütmek için 

gerekli iç-örgüt yapılarını kurmak bakımlarından yönetsel özerklikten yararla-

nırlar (TUSİAD, 1995: 21).  

Günümüz modern devleti, küreselleşme olgusuyla birlikte, otoritesinin bir 

kısmını uluslararası teşkilatlara devrederken, “yerelleşme” ve “sivilleşme” talep-

leri karşısında ise yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına yetki ve görev 

transfer etmek durumundadır (Kalabalık, 2005: 1). Merkezi yönetim tarafından 

kullanılmakta olan birçok yetki merkezden yerele doğru aktarılmaktadır. Merke-

zi yönetim, sahip olduğu yetkinin bir kısmını uluslararası kuruluşlarla, bir kıs-

mını da yerel yönetimlerle paylaşmaktadır.  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin arttırılması, yerel yö-
netimler üzerindeki merkezi denetimin en aza indirilmesi konularında çoğu ül-
kede başlayan gelişmeler, uluslararası belgelerde ve ülkelerin anayasalarında 
daha açık ve sık olarak yer almaya başlamıştır. Yerel politikaların önemi artmış, 
yerel düzeyde oluşturulan politikalar ülke çapındaki politikaları daha çok etki-
lemeye başlamıştır. Dünyanın çoğu ülkesinde gelişmeler halkın yönetime daha 
çok ve daha aktif olarak katılması yönündedir. Bu bağlamda demokrasinin güç-
lendirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından yerel yönetimlere daha çok görev 
düşmektedir. Yerel yönetimler, yalnızca bir hizmet kuruluşu olarak değil, aynı 
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zamanda demokratik kurumlar olarak yeni işlevler üstlenmektedir (Ökmen ve 
Parlak, 2000: 634). Demokrasinin gelişmesi ve işlemesinde hayati bir konuma 
sahip olan yerel yönetimler, hemşerilerin kendi yaşama koşullarına ilişkin karar-
ların alınmasına katılabilecekleri ve toplumsal gelişmenin hızlandırılması konu-
sunda bilgi ve yeteneklerini seferber edebilecekleri çok önemli toplumsal, idari 
ve siyasal kurumlar olarak görülmektedir (Emrealp, 1994: 19).  

Yerel yönetimler, günlük hayatın bugünü ve yarını için özel öneme sahip 
birçok kararın alındığı, uygulamanın yapıldığı, ülkelerin ekonomik, politik ve 
hukuksal yapıları içerisinde önemli bir yer tutan kuruluşlardır. Bu anlamda yerel 
yönetimler günümüzde, kamusal mal ve hizmet sunumunda ve kaynak kullanı-
mında etkinliği sağlamak, maliyetleri aşağı çekmek ve günümüzde giderek yay-
gınlaşan yerellik (subsidiarity) ilkesi bağlamında yerel halkın tercihlerini hayata 
geçirmek gibi somut gerekçeler çerçevesinde giderek önemli hale gelmektedir 
(Ökmen, 2015:5). 

Yerel yönetim birimlerinin sahip olması gereken beş özellik sayılmakta-
dır: (1) yerel hizmetlerden sorumlu, merkezi idareden anayasal olarak ayrı bir 
yerel birimin olması, (2) bu yerel yönetim biriminin gelirlerini arttırma yetkisi 
ile birlikte, kendine özgü gelirleri, bütçesi ve muhasebesinin olması, (3) kendine 
has yeterli uzman personelinin olması, (4) belli bir alanda yaşayan halkın ortay 
ihtiyaçlarının gerektirdiği kararları almak ve politikaları üretmek üzere, aynı 
halk tarafından seçilen kişilerden oluşan bir yerel meclise sahip olması ve (5) 
merkezi idarenin bütünlüğünün sağlanması amacıyla yerel yönetim üzerinde 
tavsiye ve denetim yetkisine sahip olması ve bunun dışında merkezi idarenin 
yerel yönetim alanında herhangi bir fonksiyona sahip olmamasıdır (Kalabalık, 
2005: 37). 

2. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
Kamu hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetimle yerel yönetimler 

arasında bir iş bölümü yapılması kaçınılmaz olmakla birlikte, kamu yönetimin-
deki temel sorunlardan birisi de merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin yetkile-
rinin belirlenmesidir. Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi, kamu yönetimi 
sisteminin temel karakteristiğini belirleyen önemli bir faktördür. Kamu yöneti-
minin birer alt sistem konumundaki bu iki yönetsel düzey arasındaki etkileşim, 
yönetim hukukunun ve yönetim biliminin ana konseptlerinden biri ve yönetimler 
arası ilişkilerin ekseni olarak görülmektedir (Parlak, 2014: 8). Ülkelerin siyasi, 
yönetsel, toplumsal ve ekonomik yapılarını doğrudan etkileyen bu temel tercihin 
arkasındaki belirleyici faktörler; uzunca bir geçmişten gelen devlet yönetimi 
gelenekleri, tarihsel ve coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik yapı ve ilişkiler, siya-
sal kültür ve demokratik bilinç düzeyidir (Parlak, 2014: 12; Belli, 2016:73). 
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Çağdaş yönetim tarzının temel karakteristik özellikleri ya da yönetimde 

çağdaşlaşmanın başlıca ölçütleri; örgüt ve yönetimin içindeki tüm yönetici ve 

yönetilenler arasında insancıl davranışların varlığı, yönetim ile halk arasında iyi 

ilişkilerin tesis edilmesi, hem örgüt içinden hem de örgüt dışından yönetime 

katılma, şeffaflık, kaliteli hizmet verme, hedef kitlenin istek ve beklentileri doğ-

rultusunda mal ve hizmet üretimi, hizmet alanlarla hizmeti sunanların maddi ve 

manevi açıdan memnun edilmesidir.  Bu yönetim anlayışı doğrultusunda yöne-

timde küreselleşme ve yerelleşme yaklaşımları kapsamında yerinden yönetime 

ağırlık vererek bir yeniden yapılanma gündeme gelmektedir (Mahmutoğlu, 

2006: 29). Genel olarak yerel yönetimlerin yeterli sayıda ve yetkin insan kayna-

ğına sahip olduğu, siyasi ve sosyal gelişmenin sağlanmış olduğu bir ülkede, 

merkezi yönetimin rolü, genel politikaları tespit etmek ve bu politikaların uygu-

lanmasını gözetmek, yerel yönetimlerin yetkinliği dışında kalan işleri yürütmek, 

ülkenin değişik bölgelerindeki hizmetlerin aynı kalitede yürütülmesini sağlamak 

ve merkezi idare ile yerel yönetim birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak-

tır.  

Yerinden yönetime ağırlık verilmesinin nedenleri arasında, uygulamada 

yerel düzeydeki planların, merkeze nazaran o kenti daha iyi tanıyan yerel dü-

zeydeki yetkililer tarafından daha etkili ve daha kapsamlı şekilde yapılabileceği 

düşüncesi bulunmaktadır. Kentleşmenin kuramsal temelleri arasında yer alan 

“geniş kapsamlı planlama yaklaşımı”, geleneksel planlama yaklaşımdan farklı 

olarak, planın konusu olan kentin alanını da genişletmiş bulunmaktadır. Kentle-

rin içinde bulunduğu bölgenin, kısacası hinterlandının da hesaba katılması ge-

reklidir Geniş kapsamlı planlama yaklaşımının Türkiye’de de şehircilik ve bölge 

planlamasında 15 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı görülmektedir (Keleş, 

2016:98, 270). Günümüzde üniter ya da federal yapıyı benimsemiş pek çok 

ülkede başta eğitim, sağlık, eğlence, kültür, ulaşım ve altyapı olmak üzere, kamu 

hizmetlerinin önemli bir bölümü yerel yönetimlere devredilmiş durumdadır 

(Ökmen, 2015:5). 

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere devretmiş olduğu görev ve yetkiler-

de uygulanan usuller; genel yetki, yetki ve liste ilkeleridir. Genel yetki ilkesi; 

kanunların yasaklamadığı ya da başka yönetim birimlerine bırakılmamış olan 

tüm hizmetlerin yerel yönetimler tarafından görülmesine yetki verilmesidir. Bu 

ilke, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Yetki ilkesine göre, 

yerel yönetimler sadece yasama organının açıkça yetkilendirdiği konularda yerel 

hizmet yürütmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yerel yönetimlerin görmek istediği 
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her yeni hizmet için vesayet makamı ve merkezi yönetimden yetki almaları ge-

rekmektedir. Liste ilkesinde ise yerel yönetimlerin görev ve yetkileri kanunlarla 

bir liste halinde tek tek sayılarak belirlenmekte, böylece bu yönetimler sadece 

yasalarda belirtilmiş olan hizmetleri yerine getirmektedirler (Güngör, 2012: 4). 

Avrupa Birliğine dahil ülkelerde, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde 

merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinde, yerel otoritelerin ayrı ve güçlü bir 

hukuki varlık olarak faaliyet gösterdiği “ortaklık” ve “denge” modellerinin ge-

çerli olduğu, yapılan ve yapılmakta olan yönetsel reformlarda bundan geriye 

doğru bir dönüşün yaşanmadığı söylenebilir. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik 

Şartı ve 1993 tarihli Kopenhag kriterleri, bu konuda ortak yükümlülükleri karar 

altına almak suretiyle, sözü edilen ülkelerdeki yerel otoriteler ve toplulukların 

haklarını sağlamlaştırmakta ve yeni yönelimlere ilişkin standart ve ortak bir 

koridor sunmaktadır (Parlak, 2014: 24). Kamu hizmetlerinin büyük kısmını 

yürüten merkezi idare ve yerel yönetimler arasında idari ve mali bakımdan iliş-

kiler olması kaçınılmaz bir durumdur. Türkiye için merkezi yönetim, yetki ve 

fonksiyon bakımından yerel yönetimlerin üzerinde görülmektedir. Merkezi yö-

netim, yerel yönetim birimleri üzerinde “idari vesayet” yetkisi kullanmaktadır. 

İdari vesayet, yerel yönetimlerin kararları, eylem ve işlemleri ile organları ve 

görevlileri üzerinde söz konusu olmaktadır. Bu yetkiyi kullanacak kişi, organ ve 

makamlar kanunla belirlenir. Ancak vesayet makamları, yerel yönetimlerin hiye-

rarşik üstü değildirler. İdari vesayet, üniter devlet sisteminde idarenin bütünlü-

ğünü sağlamada önemli bir araçtır. Yerel yönetimlerin organları, kararları, ey-

lem ve işlemleri ilgili yasalara uygunluk bakımından denetlenir (Eryılmaz, 2013: 

223-225). 

Yerel özerkliğin “idari özerklik”, “mali özerklik” ve “siyasi özerklik” ola-

rak üç boyutu bulunmaktadır. “İdari özerklik”, yerel yönetimlerin merkezi yöne-

timin müdahalesi olmaksızın kendi kararlarını kendi seçilmiş organlarıyla alması 

ve uygulayabilmesidir. “Mali özerklik” ise yerel yönetimlerin, kendi görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmek için yeterli kaynaklara sahip olmasıdır. Siyasi 

özerklik, özerkliğin idari ve mali anlamlarından farklı bir kavramdır. Siyasi 

özerklik, asgari düzeyde kendi kendini yönetme, yasama ve yürütme erklerinin 

merkezi devletten belirli bir coğrafi alanda demokratik olarak seçilmiş organla-

rına, kalıcı ve anayasal olarak korunmuş biçimde aktarılmasını ifade eder. Dola-

yısıyla siyasi özerklik, devletin bütünlüğü içinde kalmak şartıyla egemenlikten 

kaynaklanan yasama ve yürütme gibi bazı yetkilerin bölge yönetimlerine veya 

yerel yönetimlere bırakılmasını içermektedir (Sobacı ve Köseoğlu, 2016:17-18). 
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Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkiler her ülkenin kendi 

idari, ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına göre farklılıklar göstermektedir. 

1990’lı yılların başında ortaya çıkan ve 2000’li yıllardan bu yana gittikçe güçle-

nen yönetişim kavramının öngördüğü merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi, 

katı bürokratik yapı yerine şeffaf ve katılımcı ve karşılıklı etkileşimin esas alın-

dığı bir süreci ifade etmektedir. Yönetişim kavramı, aktörlerin karar alma süreç-

lerinde merkeziyetçi bir modelin esas alınması yerine yerel ihtiyaçların yerel 

yönetimler tarafından karşılanmasını temel almakta, aktörler arasında bağımsız-

lık ve kendi kendilerini yönetmelerine dayanan bir anlayışı ifade etmektedir 

(Lamba, 2016: 384). Tekeli’ye göre (2004: 54) yönetişime duyulan ihtiyaç, baş-

langıçta hakim olan ancak siyasal katılım açısından yetersiz kalan temsili de-

mokrasi anlayışının, eleştirilerle ve toplumsal mücadelelerle çoğulcu demokra-

siye, katılımcı demokrasiye ve nihayet demokratik yönetişime dönüşmesinden 

kaynaklanmaktadır.   

2000’li yıllara kadar olan akademik çalışmalara göre Türkiye’de yerel 

yönetimlere ilişkin yapılması gereken en önemli şeyin, sağlıklı bir görev payla-

şımı olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, yerel mahiyette olan ve özel teşebbüs 

tarafından karşılanmayan tüm hizmetlerin yerel yönetimlere devrinin esas alın-

masının gerektiği, sağlık, sosyal yardım, çevre, imar, turizm gibi merkezi idare-

nin görev alanında sayılan pek çok hizmetin yerel yönetimler tarafından gerçek-

leştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Görmez, 2000: 86). 2004 sonrası çıka-

rılan 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile, 

belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenirken, belediyelerin yetkili olduk-

ları alanlar eğitim, sağlık, ekonomi, ticaret gibi pek çok alanı içine olacak şekil-

de çeşitlendirilmiştir. Böylece belediyelerin yerel ölçekteki yetkileri de gittikçe 

arttırılmıştır. Belediyelere ve il özel idarelerine merkezi yönetimin vergi gelirle-

rinden aktarılan kaynaklar artmış ve payların belirlenmesine nüfus yanında 

sosyo-gelişmişlik düzeyi eklenmiştir. Başka bir düzenleme de merkezi yöneti-

min ve valinin belediyeler üzerindeki vesayet yetkilerini kısıtlamak yoluyla 

belediyeler üzerindeki idari vesayetin zayıflatılması olmuştur. Dolayısıyla yeni 

düzenlemelerin belediyeleri daha katılımcı ve özerk hale getirme hedefine yöne-

lik olduğu belirtilmektedir (Işıkçı, 2017: 182). 
  



194 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

3. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİNE DAİR  
ULUSLARARASI ÖRNEKLER 

Devletlerin idari teşkilatları, siyasi yapı ve rejimleri ile yakından ilgilidir. 

Federal yapıya sahip bir devletin idare teşkilatının tam bir bütünlük ve birlik 

gösterme ihtimali olmadığı gibi, üniter bir devletin idari teşkilatının da tamamen 

yerinden yönetim kuruluşlarından oluşması mümkün değildir (Kalabalık, 2005: 

1). Üniter devlet, bir ülkede yasama organı ve hükümetin tek olmasını ve dolayı-

sıyla siyasi otoritenin tamamen merkezi idarede toplanmasını ve hukuki birliğin 

mevcut bulunmasını ifade eder. Üniter devlette egemenlik gücü sadece merkezi 

yönetimdedir. Siyasi yönetimin çoğu başkentten yapılırken, yerel yönetimlere 

sınırlı ölçüde özerklik verilir. Ancak bu durum, üniter devlet sınırları içinde 

yerel yönetimlerin ya da bölgesel örgütlenmelerin kurulamayacağı anlamına 

gelmemelidir. Nitekim üniter devletlerde merkezi yönetim ve yerel yönetimler-

den oluşan iki kademeli bir yönetim düzeni bulunur. Dolayısıyla yönetimler 

arası ilişkiler de merkezi yönetim ve yerel yönetimlerden oluşan iki kademe 

arasında (dikey) ve yerel yönetimlerin kendi aralarında (yatay) olmak üzere iki 

boyutta gerçekleşir (Sobacı ve Köseoğlu, 2016:15). Son yıllarda üniter devletle-

rin giriştikleri reformlar sonucunda yerel yönetimler üzerindeki merkezi yönetim 

kontrolünün azalma eğilimi içine girdiği görülmektedir (Köseoğlu ve Sobacı, 

2018:416).  

Federal devletlerde ise federe devletlerden her birinin anayasasında ya da 

temel kanunlarında belirtilen yasama, yürütme ve yargı organları bulunmaktadır. 

Dolayısıyla federal devletlerde, federal devlet, federe devletler ve yerel yönetim-

ler olmak üzere üç kademeli bir yapı söz konusudur. Bu nedenle, yönetim ka-

demeleri arasındaki ilişkiler daha karmaşıktır. Federal devletler içinde ulus altı 

yönetim kademesi olan yerel yönetimler, federe devletlerin anayasal ve yasal 

düzeni içinde kendilerine sağlanan idari ve mali özerkliğe sahip olarak görev ve 

sorumluluklarını yerine getirirler. Yerel yönetimler, federe devletlere tanınan 

yasama ve yargı yetkilere sahip değilse de bazı federal devletlerde yerel yöne-

timlere belirli şartlar altında kendi organik kanunlarını çıkarma yetkisi dahi 

verildiği görülmektedir (Sobacı ve Köseoğlu, 2016:16-7). 

Günümüzde uygulanmakta olan hükümet sistemlerine yönelik bir araş-

tırmaya göre, incelenen 199 ülkeden 86’sı (%43) parlamenter, 41’i (%21) yarı 

başkanlık ve 59’u (%30) başkanlık sistemi ile yönetilmekte; bunların dışındaki 

13 ülkede ise bilinen sistemlerden farklı uygulamalar görülmektedir (Bağce, 

2016:25-27). ABD, Rusya, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Almanya gibi geniş 
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topraklara ve kalabalık nüfusa sahip devletlerde federalist model uygulanmakta-

dır. Federal devletler dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındırmakta ve dünya 

topraklarının neredeyse yarısını kapsamaktadır. Bununla birlikte, İsviçre gibi 

çok küçük bir coğrafi alan ve nispeten az nüfusa sahip toplumların da federal 

devlet modelini tercih ettikleri görülmektedir. Federal devlet modeline dayanan 

ABD gibi gelişmiş demokrasiler bulunduğu gibi, üniter devlet modelini benim-

seyen İngiltere gibi güçlü demokrasiler de bulunmaktadır (Sobacı ve Köseoğlu, 

2016:19-20).  

Başkanlık sistemine ilişkin tartışmaların merkezinde yer alan konulardan 

biri, yerel yönetimlerin siyasal ve yönetsel sistem içerisindeki biçimlenişidir. 

Başkanlık sistemi hakkında Türkiye’de üç temel yanılgı bulunmaktadır. Bunlar: 

(i) Başkanlık sisteminin doğrudan federalizmi beraberinde getirdiği yanılgısı, 

(ii) Başkanlık sistemlerinde yerel yönetimlerin bağımsız olduğu yanılgısı, (iii) 

Başkanlık sistemlerinde tek bir yerel yönetim modelinin olduğu yanılgısıdır. 

Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin federal devlet yapısına sahip olması 

zorunluluk değildir. Genel kanaatin aksine, başkanlık sistemiyle yönetilen ülke-

lerde hem federal hem de üniter devlet modeli tercih edilebilmektedir. Üniter 

devlet ise, sadece merkezi yönetimin egemen güç olduğu devlet şeklidir. Alt 

yönetim kademelerini oluşturma, yeniden dizayn etme ve ortadan kaldırma ko-

nusundaki yetkiler merkezi yönetimin elindedir. Üniter devletlerde ulus altı 

birimler (örneğin, yerel yönetimler) sınırlı bir özerkliğe sahiptir ve kendi başla-

rına hareket edemez. Üniter devletlerde hangi alt yönetim katmanlarının oluştu-

rulacağını ve ne derece güç ve yetkinin adem-i merkezi hale getirileceğini mer-

kezi yönetim belirlemektedir. Tarihsel koşulların yanı sıra, ülkenin nüfusu ve 

etnik ve dinsel homojenliği ülkelerin üniter devlet yapısını tercih etmesinde 

etkili faktörlerdir (Sobacı ve Köseoğlu, 2016:19-21). 

Aşağıdaki başlıklar altında, farklı devlet yapısı ve hükümet sistemine sa-

hip altı ülkedeki merkezi ve yerel yönetimler incelenmektedir. Almanya, ABD, 

Brezilya, Fransa, İngiltere ve Yeni Zelanda’daki hükümet sistemleri ve devlet 

yapıları, yerel yönetimlere ilişkin hukuki temeller, merkezi ve yerel yönetimler 

arasındaki ilişkinin düzeyi, yerel yönetimlerin denetimi ve mali özerkliklerine 

ilişkin tespitlere yer verilmektedir.  
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3.1. Almanya 

16 federe devletten oluşan bir cumhuriyet olan Almanya’da federal hü-
kümet ve eyalet hükümetleri tamamen birbirinden ayrı yönetsel organlardır. 
Anayasada tanımlanan bazı küçük ortak örgütlerin dışında, federal hükümet ve 
eyaletler arasında organik bir bağ yoktur. Ulusal yasalarda aksine bir hüküm 
bulunmadığı sürece tüm işler eyaletler tarafından yürütülür (Tatar, 2012:169). 
Eyaletlere “land” adı verilmektedir. Federal hükümet, şansölye ve federal ba-
kanlıklar anayasal bağımsız organlardır; sorumlulukları ve yönetsel güçleri ana-
yasada tanımlanmıştır. Eyaletler, ülke genelinde federal yönetim ve kanun koy-
ma faaliyetlerine federal senato (bundesrat) aracılığıyla katılmaktadır. Federal 
senato, eyaletlerden gelen 68 üyeye sahiptir (Karatepe, Önen ve Arıbaş, 
2014:28).  

Federal yönetim birimleri öncelikle federal hükümetin üyelerinden oluş-
maktadır. Federal hükümetin işleri üç ilkeye göre yönetilir: (i) otorite ilkesi: 
hükümeti yönetmek ve hükümet siyasasının genel yönlerinin belirlemek, (ii) 
kurumsal sorumluluk ilkesi: şansölye tarafından belirlenen hükümet siyasası 
sınırları içinde her bakan bakanlığına devredilen konulardan sorumludur, (iii) 
işbirliği ilkesi: siyasa belirlenmesinde kabinede hep birlikte karar alınır 
(Sadioğlu, 2017:166-168). 

Eyaletler kendi başbakanları, bakanları ve hükümetine sahiptir. Eyalet 
başbakanı 4-5 yıllığına seçilmektedir. Bakanlar bazı eyaletlerde başbakan tara-
fından bazılarında ise parlamento tarafından göreve getirilmektedirler (Tatar, 
2012:180). Alman kamu yönetiminin genel örgütlenmesinde yer alan kademeli 
yapılar: (i) Federal Yönetim (Bundesverwaltung), (ii) Eyalet Yönetimleri 
(Laenderverwaltungen), (iii) Bölge Yönetimleri (Regierungspraesidien), (iv) 
İlçeler (Kreise), (v) İlçeden bağımsız kentler (Kreisfreie Staedte) ve (vi) Beledi-
yelerdir (Karatepe, Önen ve Arıbaş, 2014:22). Eyaletlerin büyüklüğüne bağlı 
olarak farklı yerel yönetim birimleri (23 bölgesel yönetim, 343 kırsal alan ilçe 
belediyesi (komünen), 117 kentsel alan belediyesi ve 13.400 kasaba/köy beledi-
yesi) bulunmaktadır (Sadioğlu, 2017:189). Bu birimler, anayasal olarak yönetsel 
özerklik hakkına sahip olmalarının yanında kendi mali işlerinden de sorumlu-
durlar (Sadioğlu, 2017:167).  

Eğitim alanı, çok sayıda sosyal hizmet ve hastane sektörü eyalet ile yerel 
yönetimlerin yetki alanı içinde yer almaktadır. Yerel yönetimler ve ilgili kurum-
ları da eyaletin içinde sayıldığında, yönetsel işlevlerin büyük çoğunluğu eyalet-
lerde toplanmaktadır. Bazı konularda ise (üniversite kurulması, kıyı korunması, 
bölgesel kalkınma vb.) federal devletin ve eyaletlerin ortak sorumlulukları bu-
lunmaktadır (Sadioğlu, 2017:164). Almanya’da ulusal ölçekli bir polis gücü 
yoktur. Yasal yaptırım eyaletler tarafından belirlenir.  
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Anayasada belirtilen demokratik katılım esasına dayalı, sosyal hukuk 
devleti tanımlamasına dayalı olarak Federal Alman yerel yönetim geleneği 
önemli işlevleri bulunan, temel özelliği yerinden yönetim olan bir anlayış taşı-
maktadır (Parlak ve Caner, 2009:182). Yerel yönetimler, federal devletin esas 
yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Alman yerel yönetim anlayışı güçlü, oldukça 
hareketli, çok sesli bir geleneğe sahiptir. Özerklik ve hareket kabiliyetlerini 
güvence altına almış olan Anayasa’da düzenlenmiş olan yerel yönetim hakları: 
personel özerkliği hakkı, organizasyon özerkliği hakkı, planlama özerkliği hak-
kı, hukuk düzeni yapılanması hakkı, mali özerklik hakkı ve vergisel düzenleme 
yapma hakkı olarak sıralanmaktadır (Parlak ve Ökmen, 2016:88).  

Devletin ve yönetimin önemli birer parçası olan, %80’inin nüfusu 
20.000’in altında olan ve toplam sayısı 8.500’ü bulan belediyeler (Parlak ve 
Caner, 2009:184) ve diğer yerel yönetim birimleri “yerel özerklik” ilkesine göre 
hareket etmektedirler. Bu ilke, 1808 Prusya Kentler Şartı’ndan bu yana geliştiri-
lerek devam ettirilmiştir. Almanya yerel yönetimleri, anayasal olarak eyaletlerin 
parçalarıdırlar. Bu nedenle eyalet gözetimi altındadırlar. Kendi yerel sorumlu-
luklarını kendileri taşırlar. Anayasal açıdan yerel yönetimler, kanunlar çerçeve-
sinde kendilerine verilmiş tüm yerel konulara ilişkin düzenleme yapma yetkisine 
sahiptirler. Anayasada, bu düzenlemeleri uygulamaları için yerel yönetimlere 
yeterli düzeyde mali kaynak belirlenmiştir. Yerel yönetimler kendilerine ilişkin 
olarak eyalet yönetimleri tarafından uygulanabilecek kısıtlamalara yönelik ola-
rak eyalet veya federal mahkemelere başvuruda bulunabilmektedirler (Sadioğlu, 
2017: 174-176).    

Almanya’da federal devlet, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimler birbi-
rinden örgütsel açıdan bağımsızdırlar ve her biri kendi sınırlı görev alanlarına 
sahiptirler. Bu birimler arasındaki ilişkide bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Ne 
federal ne de eyalet hükümetleri yerel yönetimlerin aleyhine düzenleme yapa-
mazlar; yetkilerini kısıtlayamazlar. Yerel yönetimler hukuki açıdan güçlüdürler 
(Karatepe, Önen ve Arıbaş, 2014:35). Merkezi yönetimin yerel yönetimler üze-
rindeki denetimi ancak Federal Mahkemeler aracılığıyla olabilmektedir. Bunun 
dışında federal yönetimin yerel yönetimler üzerinde herhangi bir denetiminden 
söz edilemez. Ancak eyaletler eliyle yürütülen yönetsel bir denetim mekanizma-
sı bulunmaktadır (Parlak ve Caner, 2009:191). 

Yerel yönetimler görev ve siyasal yapılarıyla orantılı olarak oldukça geniş 
bir mali özerkliğe sahiptirler. Vergi gelirleri federal devlet ile eyaletler arasında 
%42,5 paylarla eşit olarak paylaşılmakta, geri kalan %15 ise yerel yönetimlere 
ayrılmaktadır (Yayla, 2015:130). 
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3.2. Amerika Birleşik Devletleri  

Dünyanın ilk yazılı anayasasına sahip olan ABD’deki siyasal sistem, fe-

deral bir sistemdir. Devleti niteleyen temel kurucu unsurlar; federalizm ve kuv-

vetler ayrılığıdır (Altunok, 2012:97). Egemenlik federal devlet ve zaman içinde 

sayıları 50’ye ulaşan federe devletler arasında pay edilmiştir. Federe devletlerin 

seçimle gelen bir başkanı (governor), kendi yasama organı, yargı sistemi ve 

polisi vardır. Federal devletin yetkileri anayasada tek tek sayılmış olup, geri 

kalan tüm yetkiler federe devletlere ait olarak belirtilmiştir (Yayla, 2015:91-92). 

ABD’de yerel yönetimlere ilişkin tek bir modelden söz etmek mümkün 

değildir. Anayasa’da yerel yönetimlerle ilgili düzenleme de bulunmadığı için bu 

konudaki tek yetkili, anayasa sınırları içerisinde kalmak şartıyla eyaletlerdir 

(Önder, 2014:83). Yerel yönetimlerin yetki ve görevleri ise içinde bulundukları 

eyaletlerin verdiği yetki belgesiyle (charter) belirlenmektedir. Yerel yönetim 

türleri ve sayısı eyaletten eyalete değişmekle birlikte “il” (county), “belediye” 

(municipality), “kasaba yönetimi” (town) ve “özel amaçlı yönetimler” olmak 

üzere dört temel yerel yönetim türü bulunmaktadır. 2012 itibariyle 3.031 il, 

19.519 belediye, 16.360 kasaba yönetimi ve 51.146 özel amaçlı yerel yönetim 

bulunmaktadır. ABD’nin yerel yönetim yapılanmasının en fonksiyonel ve hiz-

metlerin birinci elden görüldüğü yerel yönetim kademesi belediyelerdir. Beledi-

yeler, geniş bir özerklik alanına sahiptir. En az belediye Hawaii Eyaleti’nde (bir 

belediye) en çok belediye ise Illinois Eyaleti’nde (1.342 belediye) bulunmakta-

dır (Parlak ve Cantürk, 2009:92). Özel amaçlı yönetimler (special purpose 

governments) ise özel bölgeler (special districts) ve okul bölgeleri (school 

districts) olarak ikiye ayrılmaktadır Yerel yönetim kuruluşlarına verilen görevler 

eyaletlere göre değişmekle birlikte genel olarak eğitim, sağlık, barınma, kentsel 

yenilenme, ulaşım, itfaiye, park ve rekreasyon, kütüphane gibi birçok alanda 

hizmet sunmaktadırlar. Eğitim hizmetleri ise yerel düzeyde özel amaçlı bir yerel 

yönetim kuruluşu olan okul bölgeleri (school districts) tarafından yerine getiril-

mektedir (Köseoğlu ve Sobacı, 2018:418-420). Zaman içinde belediye yönetim-

lerinin sayısı artarken diğer yerel yönetim birimlerinin sayısı azalmıştır. İlçe 

özel yönetimleri ile kasaba yerel yönetimlerinin önemi ve işlevleri azalmış ama 

özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyüme ve nüfus yoğunlaşmasının bir sonu-

cu olarak belediyeler daha fazla görev ve sorumluluk üstlenir hale gelmişlerdir 

(Gül, 2013:20). 
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Amerikan Anayasası’nda yerel yönetimlerden açıkça bahsedilmez ancak 

federal hükümete verilmeyen tüm görev, yetki ve sorumlulukların eyaletlere ve 

yerel halka bırakıldığı ifade edilir (Gül, 2013:26). Yerel yönetimcilik federal 

devlet geleneğinin en önemli unsuru ve ulusal bütünlüğün de en ağırlıklı özelliği 

olarak görülmektedir. Yerel yönetimler geniş bir özerklik kavramsallığı içinde 

doğrudan eyaletlerin yetki alanında yer almaktadırlar. Herhangi bir yerel yöne-

tim biriminin federal devlet tarafından kurulması ya da yönlendirilmesine imkan 

yoktur. Doğrudan eyaletler tarafından denetlenirler (Parlak ve Caner, 2009:95; 

Parlak ve Ökmen, 2016:135). 

Her eyaletin kendi anayasası bulunduğundan yerel yönetimlerin mali 

özerklik düzeyleri de farklılık göstermektedir. Eyaletler yerel yönetimlere geniş 

bir vergileme yetkisi tanımaktadır. Yerel yönetimler ya doğrudan eyalet yasaları 

ile konulan vergileri toplama ya da bu yasaların çizdiği sınırlar içerisinde vergi 

koyma yetkisine sahiptir. Yerel yönetimlerin giderlerinin %65’i öz kaynaklardan 

sağlanmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2013:140-141). Yerel yönetimlerin en 

önemli kaynağını yerel düzeyde alınan vergiler oluşturmaktadır. Yerel yönetim-

ler emlak ve satış vergilerinin tamamına sahiptirler. Bu vergilerin oranı da yerel 

yönetim tarafından belirlenmektedir. Nüfus ve gelişmişlik ve risk faktörleri de 

dikkate alınarak eyalet yönetiminden de yardımlar sağlanmaktadır (Parlak ve 

Ökmen, 2016:134). 

3.3. Brezilya 

Brezilya adem-i merkeziyetçi bir federasyondur. 1998 Anayasası ile eya-

letlere ve yerel yönetimlere çok geniş bir özerklik tanınmıştır. Yerel yönetimler 

eyaletlerin parçası değildirler; onlarla birlikte federasyonun parçasıdırlar. Eya-

letler, federal bölge ve belediyelerden oluşmaktadır. Anayasaya göre her beledi-

ye kendi organik kanunu kabul etme yetkisine sahip olması, onun belirli bir 

düzeyde yasama kapasitesine sahip olduğuna işaret etmekle birlikte, bu yetki 

sadece belediyelerin iç örgütlenmesine ilişkindir. Brezilya’da merkezi yönetim 

(birlik), eyaletler (orta kademe yönetimler) ve belediyelerden (yerel yönetimler) 

oluşan üç katmanlı bir yönetim yapısı bulunmaktadır. 26 eyalet, 1 federal bölge 

ve 5.564 belediye bulunmaktadır. Brezilya anayasası belediyeleri yönetsel yapı-

nın üçüncü kademesi olarak kurmuş ve federasyonun üyeleri olarak eyaletlerle 

aynı statüyü vermiştir (Köseoğlu ve Sobacı, 2018:421).  
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Belediyelerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi eyalet yasalarıyla 

mümkün olmaktadır. Bu nedenle eyaletlerde belediyelere dair standart bir model 

bulunmamaktadır. Brezilya anayasası federal yönetim, eyaletler ve yerel yöne-

timler tarafından sunulan hizmetleri ayrı ayrı ve detaylı bir şekilde belirlemiştir. 

Sağlık ve sosyal refah hizmetleri, engellilere yönelik hizmetler, çevre ve doğal 

kaynakları koruma, kültür, eğitim ve bilim, orman ve doğal yaşamı koruma, 

tarım ve gıda, barınma ve yoksullukla mücadele, elektrik, trafik güvenliği, tu-

rizm ve dinlenme hizmetleri gibi bazı hizmetler, federal yönetim, eyaletler ve 

yerel yönetimler tarafından ortaklaşa yürütülürken, şehir içi ulaşım ve arazi 

kullanımı sadece yerel yönetimler tarafından düzenlenmekte ve okul öncesi 

eğitim ve ilkokul, koruyucu sağlık ve tarihi/kültürel koruma temel olarak yerel 

yönetimler tarafından yürütülmektedir.  

Brezilya’daki adem-i merkeziyetçi anlayış mali boyutuyla da yaşama ge-

çirilmiş durumda olup, belediyeler oldukça geniş mali özerklik içindedirler. 

Belediyelerin harcama yaptığı hizmet alanlarına bakıldığında özellikle eğitim ve 

sağlığın ön plana çıktığı görülmektedir (Köseoğlu ve Sobacı, 2018:423-424). 

3.4. Fransa 

Fransa’da uygulanan yarı-başkanlık sistemi, ABD Başkanlık sistemi ve 

İngiltere Parlamenter sisteminin bir karması olarak görülmektedir (Korkmaz, 

2012:119). V. Cumhuriyet düzenlemeleri, siyasal gücün yasama organı, doğru-

dan seçilen bir başkan ve hem başkana hem parlamentoya karşı sorumlu bir 

başbakan tarafından paylaşıldığı bir sistem ortaya çıkarmıştır. Seçmenler hem 

meclis üyelerini hem de başkanı seçerler. Başkan yürütmenin bir parçasıdır ama 

tamamı değildir. Başbakan, başkan tarafından atanmakla birlikte meclisle de 

bağı vardır. Sistemin istikrarı, başkan ile başbakanın aynı partiden olmasıyla 

ilişkili görülmektedir (Yayla, 2015:115-116).   

Fransa’da yerel yönetim kültürü oldukça geniş bir perspektife dayanmak-

tadır. Fransız yönetim geleneğinin en önemli unsurlarından birisi olan yerel 

yönetimcilik mutlak yerel özerklik esaslı bir ilkeyle yürütülmektedir. Fransız 

yerel yönetim sistemi 1789-1915 döneminde Bonaparte’ın başlattığı reformlar 

ekseninde şekillenmiştir. Belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler 1884’ten beri 

bir dizi düzenleme halinde gelişmiştir. Fransa’da adem-i merkezileşme sürecin-

de iki önemli dalga yaşanmıştır. İlki 1982 ve devamında gerçekleşen reformlar, 

diğeri ise 2003 anayasa değişikliği ve sonrası gerçekleştirilen reformlardır (Şi-

nik, 2015:97). 
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Bugün Fransa’da, işleyişte devletin ulusu ve ülkesi ile birlikte bölünmez 

bütünlüğünün korunması düşüncesine sıkı sıkıya bağlı kalınmakla birlikte hiz-

metlerin ve yerel ihtiyaçların yerinden görülmesi ilkesi oldukça önemli görül-

mektedir. Yerinden yönetim yaklaşımı günden güne güç kazanmış ve kamusal 

hizmet anlayışı “yerellik” ilkesi ekseninde gelişmiştir. Anayasaya göre yerel 

yönetimler; belediyeler, vilayetler ve denizaşırı bölge idareleridir (Ökmen ve 

Parlak, 2015:293). 

Fransız yerel yönetim sisteminde en küçük yerel yönetim birimini teşkil 

eden belediyelerin sayısı 36.778’dir. Belediye (komün) yönetim yapısı, meclis, 

yürütme organı ve başkandan oluşmaktadır. Diğer kademe yerel yönetim birim-

leri olan il yönetimlerinin sayısı 100, bölge yerel yönetimlerinin sayısı ise 26’dır 

(Şinik, 2012:143-147). 

Yerel yönetimlere oldukça geniş bir mali kaynak verilme eğilimi gözetil-

miştir. Yerel yönetimlerin mali kalemleri arasında ilk sırayı vergi gelirleri al-

maktadır. Vergi gelirleri dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

İkamet, emlak, yol temizlik, kaldırım ve elektrik taşıma vergileri dolaysız vergi-

lerden olup, doğrudan yerel yönetimler tarafından toplanır. Dolaylı vergiler ise 

merkezi idare ya da bölgeler tarafından aktarılanlardır. Bu aktarımlar nüfus gö-

zetilerek yapılmaktadır. Ayrıca devlet tarafından yapılan doğrudan yardımlar ve 

katkılar da gelir kalemleri arasında sayılmaktadır (Parlak ve Caner, 2009:51; 

Parlak ve Ökmen, 2016:113). 

3.5. İngiltere 

Cumhuriyet olmayan bir demokrasi örneği sunan İngiltere’nin siyasal sis-

temi tipik bir parlamenter sistemdir. Devlet başkanlığı makamında kraliçe bu-

lunmaktadır. Monark daha çok sembolik nitelikteki yetkilere sahiptir. Başbakan, 

devletin değil hükümetin başıdır. İngiltere’de yazılı bir anayasa bulunmaması, 

parlamentonun statüsünü güçlendirmektedir. Zira diğer ülkelerde kanun yapıl-

masına ilişkin anayasal sınırlamalar İngiltere’de bulunmamaktadır (Durgun, 

2012:26). Buna rağmen, bazı temel kanunlar ve gelenekler ile teamüller İngilte-

re’de anayasanın yerini tutmaktadır. 1215 tarihli Magna Carta, 1689 tarihli Bill 

of Rights ve 1707 tarihli Act of Union monarşiyi sınırlandıran ve İngiliz Anaya-

sası’nın temel unsurlarını teşkil eden dokümanlardır. İngiltere’de yerel yönetim-

lerin otonomisi için bir anayasal temel yoktur. Ancak İngiliz mahalli yönetimleri 

özerklikten geniş oranda yararlanırlar (Yayla, 2015:103-106).  
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Birleşik Krallık üniter bir yapıya sahip olmasına rağmen, yerel yönetim-

ler, parlamentolar ve meclislerden oluşan yönetsel birimlere merkezden yetki 

devri söz konusudur. İngiltere’de Westminster parlamentosu dışında bölgesel 

parlamentolar da bulunmaktadır. İskoç Parlamentosu, Galler Meclisi ve Kuzey 

İrlanda Parlamentosu bölgesel nitelikteki parlamentolardır. Yerel yönetimler 

yetki devriyle çalışmakla birlikte merkezi hükümete bağlıdırlar. Mali özerklikle-

ri olmadığı gibi yetkileri de anayasal garanti altında değildir (Durgun, 2012:30)  

İngiliz yerel yönetim geleneği esasen 1215 yılındaki Magna Carta’ya ka-

dar uzanmaktadır. Merkezi yönetimlerin özellikle kamusal hizmetler alanında 

görev ve yetkilerini yerel yönetimlere bırakması olgusu, geleneksel olarak yüz-

yıllardır süren bir evrimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle merkezi 

yönetimlerin yapılanmasında da olduğu gibi yerel yönetimlerin şekillenmesinde 

de yazılı düzenlemelerden çok gelenekler ve buna bağlı içtihatlar hukuku ekse-

ninde bir yapılanma görülmektedir. Geniş yetki ve hak devrine karşın tam anla-

mıyla özerk bir yerel yönetimcilik anlaşışından söz etmek de mümkün değildir 

(Ökmen ve Parlak, 2015:284). 

Genel olarak İngiliz yerel yönetim yapılanması birbiriyle bağlantılı üç 

kademeli bir sistem üzerinde kurgulanmıştır. Buna göre ilk kademede; county, 

region veya area boards adı verilen ve nüfus, ekonomik, kentsel gelişim çerçe-

vesinde belirli bir büyüklüğü aşmış olan “bölge yönetimleri” yer almaktadır. 

İkinci kademe yönetimleri ise daha az nüfusa sahip, orta büyüklükteki boroughs, 

districts veya councils olarak tanımlanan “kent yönetimleri” bulunmaktadır. 

Üçüncü kademede ise seyrek nüfusa sahip olan ve parishes veya islands olarak 

adlandırılan “köy veya kasaba yönetimleri” gelmektedir (Parlak ve Ökmen, 

2016:101). Görev dağılımı açısından bu üç kademe yerel yönetim birimleri ara-

sında farklılıklar bulunmaktadır. İlk kademe yönetimleri eğitim hizmetleri ala-

nında doğrudan ve tek yetkili olarak söz hakkına sahiptir. Ulaştırma planlaması, 

kamu araçlarının temini, altyapı ve koordinasyon gibi temel düzenleyici görevler 

ve toplumsal sağlık ile güvenlik, çevre planlama, konutların denetimi, kütüphane 

hizmetleri ve kırsal alan planlamaları da ilk kademe yönetimleri tarafından gö-

rülmektedir. İkinci kademe yönetimler ise konutlarla ilgili bütün hizmetler, imar 

ve çevre kontrol, çöp toplama, çevre temizliği, gıda denetimi, açık alan düzen-

lemeleri ve oyun alanlarının yapılması gibi daha alt düzey konularda yetkilidir-

ler (Ökmen ve Parlak, 2015:289).  
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1990’lı yıllardan itibaren İngiltere’de yeni hizmet sunumu çerçevesinde 

“yerel yönetişim” yaklaşımı çerçevesinde hizmetlerin daha etkin, daha hızlı bir 

şekilde işlemesini sağlamak; kamusal örgütleri şeffaf bir hale getirerek halkın 

yönetime katılmasını güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının da yerel 

hizmetlere aktif biçimde katılmasının ön plana çıkarıldığı görülmektedir 

(Ökmen ve Parlak, 2015: 285).  

Yerel yönetimlerin hizmet alanlarının oldukça geniş olması nedeniyle 

dört farklı gelir kaynağı bulunmaktadır: (i) vergi gelirleri, (ii) tek tip iş vergisi, 

(iii) hükümet yardımları ve (iv) diğer kalemler. En büyük oranı vergi gelirleri 

teşkil etmektedir. Tek tip iş vergileri, ticari ve sanayi tipi gayrimenkuller üzerin-

den alınan ticari kazanç vergileridir. Yerel yönetim sistemi oldukça geniş bir 

gelir kaynağı sunmasına rağmen, gelirlerin kullanılmasında da sıkı bir merkezi 

denetim bulunmaktadır. Gelirler merkezin vesayet denetimi altında harcanır ve 

harcamalar, önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülür (Parlak ve Ca-

ner, 2009:148).  

3.6. Yeni Zelanda 

Monark (İngiltere Kraliçesi), yürütme, yasama ve yargı olarak ayrılan bir 

siyasi yapısı bulunan Yeni Zelanda’da merkezi yönetimin taşrada teşkilatlanma-

sı bulunmadığı için merkeze ait taşradaki görevler, bölgesel ve yerel yönetimler 

tarafından yerine getirilmektedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasın-

daki ilişkileri yönetmek için yerel yönetim bakanlığı bulunmaktadır. Bu bakan-

lık bünyesinde, bakan tarafından atanan üç üyeden oluşan ve 2002 yerel yönetim 

kanununda da belirtilen yerel yönetim komisyonu mevcut olup, yerel yönetim 

bakanlığına yerel yönetimlerle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır 

(Yeni Zelanda Merkezi Hükümet Teşkilatı Web Sitesi, 2018). 

Yönetsel yapının teşkil edildiği 1876’dan 1989’a kadar yerel yönetimler 

birçok sorunla baş etmeye çalışmışlar; 1989’daki reformlar ile yerel yönetim 

yapısı öncekine göre daha basitleştirilerek, ilgili komisyonların sayısı azaltılmış-

tır. Bölgesel meclislerin (regional council) sayısı 22’den 13’e; teritoryal otorite 

(city/district) meclislerinin sayısı 200’den 74’e ve özel maksatlı geçici kurulların 

(ad hoc) sayısı 400’den 7’ye indirilmiştir (Wallis & Dollery, 2000:6). 1990’lı 

yıllarda yapılan düzenlemelerle, meclislerin karar alma süreçlerinde şeffaflık, 

etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik arttırılmıştır. Bu çabalar, Yeni Zelan-

da’nın yeni kamu işletmeciliği anlayışını uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri 

olmasını sağlamıştır. 2002’de çıkarılan yerel yönetim kanunuyla yerel yönetim-
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lerin yetkileri ve çerçeveleri, hesap verebilirlikleri, topluluk ihtiyaçlarının daha 

kaliteli görülmesi, yereldeki kamu hizmetlerinin performansının arttırılması 

amaçlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkileri genişletilerek 

yapıları sağlamlaştırılmış; yerel toplumun ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı hale 

getirilmiştir (Lamba ve Öztop, 2018).  

Yerel yönetimlerin rolü daha ziyade yollar, su tedarik hizmetleri, atık su, 

çöp toplama, parklar ve kütüphaneler gibi tüm Yeni Zelandalıların kamu teşkila-

tının sağlamasını beklediği temel nitelikteki hizmetlerle sınırlıdır. Ayrıca, mül-

kiyet kullanımını kapsayan imar planları, inşaat ruhsatları, sokak hayvanlarına 

yönelik hizmetler, görüntü ve gürültü kirliliğiyle mücadele gibi birçok düzenle-

me de yerel yönetimler eliyle gerçekleştirmektedirler. Yeni Zelanda yerel ve 

bölgesel meclisleri kanunda açıkça yasaklananlar dışında (gelir ve tüketim ver-

gisi gibi) her türlü hizmeti görebilmekte ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak 

için çeşitli faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Bugün Yeni Zelanda’da toplam 

sayısı 78 olan iki tür yerel yönetim birimi bulunmaktadır. Bunlar, 11 bölge yö-

netimi (regional councils) ve 67 territoryal yönetim (12 city, 54 district councils 

ve Auckland Council) biriminden oluşmaktadır. Bir city council, dört district 

council ile Auckland Council ise bölgesel meclisin (regional council) yetkilerine 

de sahip olduğu için bazen üniter yönetim birimleri (unitary authorities) olarak 

da adlandırmaktadır (Auckland Council, Nelson City Council, Gisborne District 

Council, Marlborough District Council, Tasman District Council ve the 

Chatham Islands Council). En önemli yerel yönetim seviyesi olarak, orta sevi-

yede yer alan teritoryal otorite (district/city) görülmektedir (Yeni Zelanda Yerel 

Yönetimler Web Sitesi, 2018a). 

Bölgesel meclisler Yeni Zelanda’da en büyük yerel yönetim birimini 

oluşturmakta ve kanunlarla verilen yetkiler dahilinde bölgesel düzeyde hizmet 

sunmaktadırlar. Bölgesel meclislerin görevleri arasında sürdürülebilir bölgesel 

kalkınma, doğal kaynakların yönetimiyle ilgili politikaların belirlenmesi, nehir, 

toprak, erozyon ve sel sularının kontrolünü sağlamak, bölgesel acil durum yöne-

timi ve sivil savunma hizmetleri, ulaşım hizmetlerinin düzenlenmesi, liman 

güvenliği, deniz kirliliğinin önlenmesidir. Yeni Zelanda’da bölgesel (regional) 

seviyede, tümü doğrudan seçmenlerce seçilen 11 bölgesel meclis bulunmaktadır 

(Bay of Plenty, Hawke’s Bay, Manawatu-Wanganui, Northand, Taranaki, 

Waikato, Wellington, Canterburry, Otago, Southland, West Coast) (Yeni Zelan-

da Yerel Yönetimleri Web Sitesi, 2018b).Bölgesel yönetimin organları meclis 

(council), başkan (mayor) ve meclis başkanından regional council chair) oluş-
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maktadır. Başkan ve bölge meclislerinin üyeleri (councillors) bölgede yaşayan 

halk tarafından üç yıllığına seçilmekte ve tekrar seçilmelerinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır (Yeni Zelanda Yerel Yönetimler Web Sitesi, 2018c).    

Teritoryal otoriteler city councils veya district councils olarak adlandırılır. 

“City councils” (12) ve “district councils” (54) aynı kategori içinde yer almakta 

olup, aynı kanun ve düzenlemelere tabidirler. Nüfusu 50.000’i geçen ve önemli 

bir faaliyet merkezi niteliğine sahip kentsel alanlarda city councils kurulmakta-

dır. Bu tür 12 yerel yönetim birimi bulunmaktadır (dört tanesi Auckland ve 

Wellington kent merkezleri içinde). Tüm bu 78 yerel yönetim türü, seçimle işba-

şına gelen kendi meclislerine ve seçilmiş birer belediye başkanına sahiptir. 

Teritoryal otoriteler kendi sınırları içinde sürdürülebilir kalkınma, altyapı (su, 

kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım), çevre sağlığı ve güvenliği, acil durum yö-

netimi ve sivil savunma, inşaat ruhsatları, halk sağlığı denetimleri ve çevre sağ-

lığı, arazi kullanımı, doğal afetler, biyoçeşitlilik, göl ve nehirlerin korunması 

gibi konularla ilgilenirler (Yeni Zelanda Yerel Yönetimler Web Sitesi, 2018b). 

Yeni Zelanda’da da yerel yönetimler oldukça güçlü gelir kaynaklarına sa-

hip olduğu için, yerel yönetimlere merkezden aktarılan kaynaklar yerel yönetim-

lerin toplam gelirleri içinde çok düşük bir oran oluşturmaktadır. 2016 yılı bilan-

çosu üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, yerel yönetimlerin en büyük 

harcama kalemlerinin yol harcamaları (%16), destek hizmetleri (%14) ve ulaş-

tırma giderlerinden (%12) oluştuğu görülmektedir (Yeni Zelanda Yerel Yöne-

timler Web Sitesi, 2018d). En büyük gelir kalemleri ise vergilerden elde edilen 

gelirler (%26), köprü ve otoyol gelirleri (%10), ulaştırma gelirleri (%10) ve su 

tedarik hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir (%8) (Yeni Zelanda Yerel Yöne-

timler Web Sitesi, 2018e). Yerel yönetimlerin vergi gelir kalemleri, yerel gelir 

vergisi, merkezi yönetimle paylaşılan gelirler, hizmet gelirleri, kişi başına alınan 

gelir vergisi, yerel harcama vergisi, bölgesel petrol vergisi ve işlem vergileridir. 

Yerel otoritelerin tüm mali işleri, merkezi yönetim tarafından belirlenen dene-

timlere tabidir. Gelir vergisi veya tüketim vergisi gibi gelir kaynakları oluştur-

malarına izin verilmez (Lamba ve Öztop, 2018). 

Yeni Zelanda’da merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişki açısından 

temel sınırlar, yerel yönetimlerin rahatça iş görebileceği ve merkezi yönetimin 

gerekli gördüğü zaman müdahale edebileceği şekilde oluşturulmuştur. Merkezi 

yönetimin yerel yönetimlerin faaliyetlerine müdahale edebilmesi için gereken 

koşullar, yerel demokrasi ilkelerine aykırı davranışlar, yerel yönetimlerin seç-

menlere karşı hesap verebilir olmasını sağlamak ve yereldeki yetkilerin kullanı-
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mının ulusal boyutta sonuçlarının (örneğin şehirlerarası ulaştırma ağları) olup 

olmayacağıdır. Yerel yönetimlere geniş bir faaliyet alanı tanınmakla birlikte, 

tamamen denetim dışı bırakılmamışlardır. Merkezi yönetim, tüm yönetim sevi-

yelerinde nihai kontrolü ve hesap verebilirliği elinde tutmaktadır. Yerel yöne-

timlerin faaliyetleri üzerinde etkili olan üç kategori bulunmaktadır. Bunlar (i) 

yasaklananlar (ulusal boyutta politika belirleme ve uygulama), (ii) zorunlu olan-

lar (ulusal boyutta belirlenen politikaların yerelde uygulanması) ve (iii) tama-

men yerel yönetimlerin takdirine bırakılmış olan faaliyetler. Yeni Zelanda ana-

yasal yapısı dahilinde merkezi ve yerel yönetim arasındaki herhangi bir ciddi 

tartışma ortamı ortaya çıkmamaktadır, zira yetkinin nerede bulunduğuna ilişkin 

herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır (Guerin, 2002:12). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yerelleşme, böl-

geselleşme ve mikro-milliyetçilik gibi akımlar, ulus devletlerin oluşum sürecin-

de merkezde toplanmış olan yetkilerin yeniden yerele doğru aktarılmasına yol 

açmış; yerel yönetimler, merkezi ve yerel iki bileşenden oluşan devlet aygıtının, 

en önemli parçaları haline gelmiştir. Yerel yönetimlerin yeni anlayışla birlikte 

kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken 

özellikler; anayasal olarak merkezi yönetimden ayrılmış yerel birimler olması, 

kendi gelirleri ve bunları arttıracak imkanlara sahip olması, yeterli sayıda ve ehil 

insan kaynağı istihdam edebilmesi, yerel halktan seçilen bir meclisi bulunması 

ve merkezi yönetim tarafından tabi tutuldukları denetimlerin kısıtlı olmasıdır.  

Devletler, siyasi rejimleri çerçevesinde, merkezden yönetim ya da yerin-

den yönetim tarzlarından birini tercih edebilmektedirler. Bu tercihi belirleyen 

faktörler arasında; devlet yönetimi gelenekleri, tarihsel ve coğrafi koşullar, 

sosyo-ekonomik yapı ve ilişkiler, siyasal kültür ve demokratik bilinç düzeyi 

etkili görülmektedir. Hükümet sistemleri açısından dünyada parlamenter, baş-

kanlık ve yarı-başkanlık şeklinde üç temel model bulunmaktadır. Devlet yapı-

lanması açısından ise, federal ve üniter yapılar şeklinde iki tür ana model bu-

lunmaktadır. Federalizmde; federal devlet, federe devletler ve yerel yönetimler 

şeklinde üç kademeli bir yapı mevcutken, üniter yapıda ise merkezi ve yerel 

yönetimler şeklinde iki kademeli bir yapı mevcuttur. Yerel yönetimlerin konumu 

ise hükümet sistemlerinden çok, devlet yapılanması ile ilgili olmaktadır.   
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Bu çalışmada da yer alan ülke örneklerinden ve Güney Asya ülkeleri 
(Bangladeş, Hindistan, Pakistan), Batı Balkan ülkeleri (Sırbistan, Bosna Hersek, 
Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Makedonya) ve K.K.T.C. örneklerinde de görül-
düğü üzere; ne kadar önce kurulmuş olurlarsa olsunlar, yerel yönetim modelleri-
nin sürekli dinamik bir değişim süreci içinde olduğu gözlenmektedir. Bu deği-
şim sürecini etkileyen hususlar, sadece gelişmiş ülke örnekleri değildir; merkezi 
ve yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımı alanındaki ulusal dene-
yimler ve yeni kamu işletmeciliği, yönetişim gibi akımlar da etkili olmaktadır.   

Bu çalışmada incelenen Almanya, ABD, Brezilya, Fransa, Hollanda ve 
Yeni Zelanda’daki örneklerde, merkezi idare ve yerel yönetimlere yönelik stan-
dart modeller olmadığı tespit edilmiştir. Yerel yönetimlerin örgütsel yapıları ve 
aralarındaki ilişkiler, ülkelerin tercihleri ve deneyimleriyle biçimlenmektedir.  

16 federe devletten oluşan Almanya’da, yönetimin önemli birer parçası 
olarak görülen yerel yönetim birimleri, Anayasa’da belirtilen “yerel özerklik” 
ilkesine göre hareket etmekte ve kanunlar çerçevesinde tüm yerel konularda 
düzenleme yapma yetkisine sahiptirler. Almanya’da federal devlet, federe dev-
letler ve yerel yönetimler birbirinden bağımsızdır; aralarında herhangi bir hiye-
rarşi bulunmamaktadır. 50 federe devletten oluşan ABD’de ise anayasada yerel 
yönetimlerle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin yetki ve 
görevleri, içinde oldukları eyaletler tarafından belirlenmekte ve denetlenmekte-
dir. Eyaletlerde ortak bir model bulunmamaktadır. Brezilya’da eyaletlere ve 
yerel yönetimlere Anayasa tarafından çok geniş bir özerklik tanınmıştır. Alman-
ya ve ABD’nden farklı olarak, yerel yönetimler eyaletlerin değil federasyonun 
birer parçasıdırlar. Ancak belediye kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi 
ancak eyalet yasalarıyla düzenlendiğinden, standart bir belediye modeli de bu-
lunmamaktadır.  

Yarı-başkanlık sisteminin hüküm sürdüğü Fransa’da yerel yönetimcilik 
mutlak yerel özerklik ilkesine uygun olarak yürütülmektedir. Yerel yönetimlerin 
adem-i merkezileştirilmesi açısından, 1982’de ve 2003 sonrasında iki önemli 
değişim süreci gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet olmayan bir demokrasi örneği 
sunan ve siyasal sistemi tipik bir parlamenter sistem olan İngiltere’de yerel yö-
netimlerin otonomisi için herhangi bir anayasal temel bulunmamaktadır. Ancak 
üniter bir yapı bulunmasına rağmen yerel yönetimlere merkezden yetki devri 
çok yaygındır. Yerel yönetimlerin yetkileri anayasa garantisi altında olmaması 
rağmen, merkezi yönetimlerin yapılanmasında olduğu gibi İngiltere’de yerel 
yönetimler için de yazılı düzenlemelerden çok gelenekler ve buna bağlı içtihatlar 
etkilidir. Geniş bir yetki devrine karşın tam anlamıyla özerk bir yerel yönetim 
anlayışından söz edilemez.   
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Merkezi yönetimin taşrada teşkilatlanması bulunmayan Yeni Zelanda’da 

merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri yönetmek için bir yerel 

yönetim bakanlığı bulunmaktadır. 2002’den sonra çıkarılan yerel yönetim ka-

nunları vasıtasıyla yerel yönetimlerin yetkileri ve çerçeveleri, hesap verebilirlik-

leri, topluluk ihtiyaçlarının daha kaliteli görülmesi ve yerel nitelikteki kamusal 

hizmetlerin performansının arttırılmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede yerel yöne-

tim yetkileri genişletilerek örgütsel yapıları sağlamlaştırılmış ve toplumsal ihti-

yaçlara karşı daha duyarlı hale getirilmişlerdir.  

2000’li yıllara kadar olan çalışmalarda, Türkiye’de yerel yönetimlere iliş-

kin en önemli eksiklik, sağlıklı bir görev paylaşımıydı. 2004 yılından itibaren 

çıkarılan, özellikle 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu ile 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile, belediyelerin görevleri ve yetkili oldukları alanlar 

genişletilmiştir. Merkezi yönetimin vergi gelirlerinden yerel yönetimlere ayrılan 

kaynaklar arttırılmıştır. Merkezi yönetimin ve valinin belediyeler üzerindeki 

vesayet yetkilerinin kısıtlanmış ve idari vesayet zayıflatılmıştır. Dolayısıyla 

2004 sonrasında, Türkiye’de belediyeleri daha katılımcı ve özerk hale getirme 

yönünde önemli adımlar atıldığı görülmektedir.    

Türkiye’de 2017 yılındaki Anayasa Değişikliğiyle “Türk tipi” Başkanlık 

sistemi ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan yeni bir 

hükümet sistemine geçilmiştir. Türkiye’de, başkanlık sistemiyle ilgili bir takım 

yaygın yanılgılar bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, bu sistemin 

federalizmi gerektirdiği düşüncesidir. Ancak başkanlık sistemini yürüten ve 

üniter yapıda olan çok sayıda ülke vardır (Endonezya, Güney Kore, İran, Şili 

gibi). Aynı şekilde federal yapıda olup da parlamenter sistemi benimsemiş ülke-

ler de mevcuttur (Avusturalya, Hindistan, Kanada, Pakistan gibi). İkinci yanılgı, 

başkanlık sistemi içerisindeki yerel yönetimlerin tam özerklik hatta neredeyse 

bağımsızlık düzeyinde rahat hareket edebilecekleri düşüncesi ve üçüncü yanılgı 

ise, başkanlık sisteminin yalnızca tek tip bir yerel yönetim modeli öngördüğü-

dür. Oysa başkanlık sistemini yürüten ülkelerde çok farklı geleneklerden kay-

naklanan (Bonapartist, Anglosakson, Orta ve Kuzey Avrupa vb.) yerel yönetim 

modelleri bulunmaktadır.   
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Türkiye’de 2004 yılından bu yana çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen, 

yerel yönetimlere yönelik düzenlemeler, başta belediyelerde olmak üzere ciddi 

bir değişim ve dönüşüm sürecine yol açmıştır. Bu değişim süreci içinde, başlan-

gıçta öngörülemeyen bazı olumsuz sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Değişim ve 

dönüşüm süreciyle yaratılan ivmenin sürdürülebilmesi için öncelikle, ortaya 

çıkan olumsuzlukların giderilmesi ve müteakip düzenlemelere, başka ülkelerde-

ki örnekler de dikkate alınarak, ancak mutlaka Türkiye şartlarına uygun olarak 

devam edilmesi önemlidir. Yerel yönetimlere yürütme organı gibi daha fazla 

yetki verilmesinin, yerel özerklik açısından faydalı olacağı öngörülebilir ancak 

bu durumun, yerel meclisler yerine belediye başkanlarının gücünün daha da 

artmasına yol açabileceği de göz önüne alınmalıdır. Ayrıca yeni düzenlemeler 

sırasında, yerel yönetimlerin sorunlarının merkezi yönetimde daha etkin ve hızlı 

şekilde duyurulabilmesi ve paydaşlarla birlikte daha hızlı ve verimli şekilde 

çözümlenebilmesi açısından, Yeni Zelanda örneğine benzer bir yerel yönetim 

bakanlığı kurulmasının faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.   

Öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem kurulması yönündeki düzenle-

melerin tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak yapılması önemlidir. Türkiye, 

kendisine en uygun hükümet sistemini geliştirebilecek ve merkezi yönetim ile 

yerel yönetim birimleri arasında en etkin ve verimli yapıyı kurabilecek yeterli 

birikime sahiptir. 
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Öğr. Gör. Dilek TOPÇU  

 

GİRİŞ 

20. yüzyılın sonunda sermayenin, malların ve bilginin serbest dolaşım hı-

zının artması ile ortaya çıkan küreselleşme, başta kamu yönetimi, kentler ve 

yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram ve kurumların değişim süre-

cini başlatmıştır (Topcu, 2015: 1-2). 

Küreselleşme, "uluslar, toplumlar ve yerel gruplar arası karşılıklı ilişki-

lerin ve etkileşimlerin genişlemesi, derinleşmesi ve hızlanması ile ilgili tüm eği-

limleri ve olguları kapsayan bir kavram" tanımlanmaktadır (DPT, Özel İhtisas 

Komisyon Raporu, 2000:1). Ulus üstü örgütlenmelerin güçlenmesi ve çeşitlen-

mesi, sermayenin küreselleşmesi, bilgi toplumu araçlarının kullanım alanının 

genişlemesi ve çeşitlenmesi, uluslararası siyaset ağlarının oluşumu, katılımcı 

demokrasi anlayışının güçlenmesi ile yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin 

öneminin artması gibi küreselleşme kavramının niteliğini ve etki alanının geniş-

letmiştir (Tekeli ve İlkin, 2000: 74). 

Değişim çağında, kamu yönetimi geleneksel yapısının özel sektör karşı-

sındaki pasif görüntüsü; yönetim anlayışının tüm kesimler tarafından sorgulan-

masında önemli bir etken olmuştur. Bilgi ve iletişim ekseninde güçlenen bu 

sorgulama 1980’li yıllarda kamu yönetimi uygulamalarında dönüşümü başlat-

mış, devletin küçültülmesi gerekliliği gündeme gelmiştir (Özer, 2005: 13-14). 

Özel sektörün benimsediği yönetim tekniklerinin kamu örgütleri tarafından uy-

gulanmasını sağlayarak kamu yönetimi; esnek örgüt yapıları, yumuşak hiyerarşi, 

adem-i merkeziyet düşüncesi ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi temelinde 

minimal devlet yönünde evrilmeye başlamıştır (Çevikbaş, 2012:11-15).  
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Yönetişim, yönetimde ortaya çıkan sosyal, siyasal ve yönetsel etkinlikle-

rin "ortaklaşa yönetimi" olarak tanımlanmaktadır (Odendeal, 2003'den aktaran; 

Karakılçık, 2013: 243). İlk kez 1989 tarihli Dünya Bankası tarafından Afrika 

ülkeleri ile ilgili yayınlanan raporda24 "iyi yönetişim" biçiminde kullanılan yöne-

tişim, ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde otoritenin kulla-

nım biçimi olarak ifade edilmiştir. Raporda yer alan tanımlamada; etkin bir ka-

mu hizmeti, bağımsız yargı ile modern hukuk düzeni, kamu fonlarının kullanımı 

üzerine etkin bir denetim ve hesap sorma sistemi, yasama organına karşı sorum-

lu bağımsız denetçi, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı kamu yönetimi, 

özgür basın ve çoğulcu kurumsal yapı gibi niteliklere yer verilmiştir (Özer ve 

Akçakaya, 2014: 287).  

Küreselleşme sürecinde bilimden ekonomiye, siyasetten iletişime, tekno-

lojiden yönetime pek çok alanda değişim yaşanmıştır. Değişimin yönetiminde 

başarılı olmak isteyen gerek kamu gerekse özel sektör yapıları, bu süreçte farklı 

olanla var olanları buluşturmanın yollarını aramıştır. Değişime uyum sağlaya-

mayan her türlü durumdan; yeni olanın getirileri ile zararsız çıkmak isteyen 

ülkeler, etkinliğini yitiren anlayış ve yapılara alternatif olacak yeni yaklaşımlar 

geliştirilmiş; küreselleşme ile birlikte mevcut değerler ve kavramlar sorgulan-

mış, bir takım yasal ve yönetsel ilkeler evrenselleşmiş, ulus devletlerin bazı 

işlevleri kamu (merkez ve yerel), özel ve sivil aktörlere devredilmiştir (Karakıl-

çık, 2013: 232). Bu mekanik dönüşümde özellikle sosyal ve ekonomik yönetsel 

stratejilerin belirlenmesinde bir aktör olarak merkezi yönetim ve yerel yönetim-

lerin değişim serüveni işletilmiştir.  

2000'li yıllarla hızlanan değişim süreci Türkiye özelinde hükümet siste-

minde değişiklik temellerini de oluşturmuştur. 2017 yılında gerçekleştirilen 

referandumla temelleri atılan ve 24 Haziran Seçimleri'yle uygulama sürecine 

geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk idari teşkilat yapısında kap-

samlı bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Bir yandan değişen teknolojik 

gelişmelere uyum sağlamak ve uygulama süreçlerini hızlandırarak etkin, verim-

li, şeffaf yönetim süreçlerini işletmek hedefinde olan idari yapılar, diğer yandan 

yeniden yapılanma süreçlerinde yeni görev tanımlamaları, yetki devirleri, yeni 

uygulama araçları gibi çeşitli değişim adımlarını yönetmekle sorumlu olacaktır. 

Bu süreçte geleceği görebilmek üzere geçmişte temellenen adımlar üzerinden bir 

süreç analizi yapmayı amaçlayan bu çalışma, küreselleşme ve yönetişim kav-

                                                       
24  Su Saharan Africa: FromCrisistoSustainableGrowth, Bkz: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/pdf/multi0page.pdf 
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ramları üzerinden elektronik, stratejik ve yerel yönetim sistemlerindeki dönüşüm 

süreçlerini mevzuat değişikliği ve yapısal uyum çerçevesine odaklanmaktadır. 

Literatür ve mevzuat incelemesine dayalı bir tarama yöntemi çalışma kapsamın-

da benimsenmiştir. Yeni yönetim sistemi temelinde uygulamaya konulan mev-

zuat değişikliklerinin geçmişten geleceğe seyrine ve geleceğine odaklanması 

yönüyle çalışma özgün değer taşımaktadır.  

1.  KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM EKSENLİ YENİ  
KAMU YÖNETİMİ 

Toplumsal değişmeyi etkileyen temel etkenlerden biri, üretim ilişkilerin-

deki değişimdir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte meydana 

gelen toplumsal değişim, günümüzdeki hızlı ve kapsamlı dönüşümünde temelle-

rini oluşturmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme süreçleriyle eşgüdümlü bir baş-

ka değişim ve dönüşüm tetikleyicisi, bugün farklı şekillerde tanımlanan küresel-

leşme olgusudur. Küreselleşme ile birlikte mevcut değerler ve kavramlar sorgu-

lanmakta, kamu yönetimi çerçevesinde bir takım yasal ve yönetsel ilkeler evren-

selleşmekte, ulus devletlerin bazı işlevleri kamu (merkez ve yerel), özel ve sivil 

aktörlere devredilmektedir (Karakılçık, 2013: 232).  

Küreselleşme, meydana getirdiği etki alanlarına göre farklı şekilde tanım-

lanmaktadır. Yönetim açısından küreselleşme, ulus devletlerin yetkilerinin ulus 

üstü ve ulus altı yapılarla paylaşılması anlamına gelmektedir. Karakılçık'a göre 

bu tanımlama, küreselleşmeyi; merkezcilikten yerelliğe, yönetimden yönetişime, 

modernizmden post modernizme geçişi anlatan bir kavram haline getirmektedir 

(Karakılçık, 2013:232). Kamu yönetimi bağlamında küreselleşme; örgütler arası 

ilişkilerde artış, uluslararası örgütler arası ilişkilerin çeşitlenmesi, güçlenmesi ve 

toplumsal hareketliliği sağlayan yeni aktörlerin varlığı anlamına gelmektedir.  

Yönetim, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere planlama, örgütleme, yö-

neltme ve denetim süreçleri aracılığıyla kaynakların koordineli bir biçimde kul-

lanılması olarak tanımlanmaktadır (Özer ve Akçakaya, 2014: 285). Küreselleş-

menin kapsamlı etkisi, doğrudan yabancı yatırımların hızlı yayılım göstermesi, 

siyasal hareketliliğin liberal anlamda gelişim seyri, mekan odaklı üretimin yerini 

zaman odaklı üretime bırakması, teknolojinin gelişimi ile hizmetlerin elektronik 

ortamda gerçekleştirilebilmesi mevcut yönetim anlayışının sorgulanma sürecini 

başlatmıştır. Etkin, verimli, katılım odaklı, hesap verebilen vb. kavramlar yöne-

tim kavramının yönetişim yönünde evrilmesine temel hazırlamıştır (Özer ve 

Akçakaya, 2014: 285).  
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Yönetişim, devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil 

toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve 

hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların reka-

bet ve piyasa ekonomisi ile alternatif hizmet sunum yöntemlerinin mevcut oldu-

ğu ekonomik ve siyasi düzeni ifade eder. Dünya Bankası raporunda yönetişimin 

temel unsurları; hukuka uygunluk ve hukukun üstünlüğü, katılımcılık, hesap 

verebilirlik, açıklık, şeffaflık, saydamlık, etkinlik, verimlilik, yerinden yönetim, 

tutarlılık, sorumluluk, stratejik vizyon şeklinde sıralanmaktadır (Dünya Bankası 

Raporu, 1992: 2). 

Küreselleşme süreciyle hakim yönetim anlayışının değişiminde etkili olan 

yönetişimin ekonomik, siyasi ve idari olmak üzere üç temel dayanağı bulunmak-

tadır. Ekonomik yönetişim, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve diğer ekono-

milerle olan ilişkilerini içermektedir. Siyasi yönetişim, strateji oluşturma ve 

karar alma süreçlerine yöneliktir. İdari yönetişim, politikaların uygulandığı sis-

temi tanımlamaktadır. 

Küresel, ulusal ve yerel bağlamda uygulama alanı bulabilen yönetişim, 

toplum merkezli ve çok aktörlü bir anlayışın göstergesi olarak karşımıza çık-

maktadır. Ekonomik ve sosyal kaynakların kullanımında otoritenin kullanım 

biçimi olarak tanımlanan yönetişim, güçlü merkezi yönetim yerine, kamu-özel-

sivil aktörlerin kendilerini ilgilendiren kararlara doğrudan katılımını ve yöne-

timde yer almalarını benimseyen "yerindelik" olarak ifade edilen bir anlayışı 

benimsemektedir (Karakılçık, 2013: 243). Bu çerçevede yönetişim, kamunun 

sivil toplum örgütleri ve diğer aktör ve kurumlarla işbirliği yaparak politika ve 

strateji oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır (Göymen, 2004:56). 

Yönetim, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere planlama, örgütleme, yö-

neltme ve denetim süreçleri aracılığıyla kaynakların koordineli bir biçimde kul-

lanılması olarak tanımlanır (Özer ve Akçakaya, 2014: 285). Küreselleşmenin 

kapsamlı etkisi, doğrudan yabancı yatırımların hızlı yayılım göstermesi, siyasal 

hareketliliğin liberal anlamda gelişim seyri, mekan odaklı üretimin yerini zaman 

odaklı üretime bırakması, teknolojinin gelişimi ile hizmetlerin elektronik ortam-

da gerçekleştirilebilmesi mevcut yönetim anlayışının sorgulanma sürecini baş-

latmıştır. Etkin, verimli, katılım odaklı, hesap verebilen vb. kavramlar yönetim 

kavramının yönetişim yönünde evrilmesine temel hazırlamıştır (Özer ve 

Akçakaya, 2014: 285).  
  



Dönüşümü Yönetmek | 219 
 

Uygulandığı mekânsal düzlem bağlamında yönetişim; küresel, ulusal ve 

yerel yönetişim şeklinde üç düzlemde yansıma bulmaktadır (Karakılçık, 2013: 

245).Küresel yönetişim, küresel ölçekli sorunlar için politik ya da demokratik 

düzenleme aracı olarak ifade edilir. Bu kapsamda, devletlerin küresel ölçekte 

insan hakları, çevre, barınma, işsizlik gibi konularda ortak sahiplenme anlayışını 

benimsemesi ve evrensel düzlemde genel insanlık beklentilerine yönelik hareket 

edilmesi hedeflenmektedir (Çukurçayır, 2003: 263). Ulusal boyutta yönetişim, 

devletin mevcudiyetini sadece düzenleme rolüne indirgemektedir. Bu çerçevede 

devlet bir piyasa destekleyicisi olarak görülmektedir (Çukurçayır, 2003: 263). 

Yerel yönetişim, yerel yönetimlerin ve toplumda yer alan tüm kurumların 

etkileşim içinde yer aldığı bir yönetim yapılanmasını ifade etmektedir (Özer ve 

Akçakaya, 2014: 319). Dünyayı bir köy olarak tanımlayan küreselleşme olgusu, 

ulus devleti ve kurumlarını zayıflatmıştır. Bu süreçte merkezi yönetimler, yetki-

lerinin bir kısmını yerel yönetimlere bırakarak sürecin olumsuz etkilerini azalt-

maya çalışmıştır (Karakılçık, 2013: 237).  

Ulus devletin sınırlarının kaldırılması, merkezi devletlerin merkez üstü ve 

merkez altı örgütlere yetki devri, katılımcılığın bireysel ve örgütsel düzeyde 

arttırılma çabası vb. şekillerde ifade edilen küreselleşme; yönetimden yönetişi-

me geçişte beraberinde yerelleşme kavramını da güçlendirmiştir. Özellikle küre-

selleşme ile demokratikleşme ideallerinin kuvvetlenmesi ve yerel değerlerin ön 

plana çıkması yerel yönetimlerin önemini oldukça arttırmıştır (Özer ve 

Akçakaya, 2014:319; Karakılçık, 2013: 237-238).  

Küreselleşme ve yerelleşme karşıtlığı, temelinde bir karşıtlıktan çok bir-

birini tamamlama fonksiyonunu karşılamaktadır. Bu karşılama; bütünleşme 

ancak farklılıkların uyumlaştığı bir bütünleşme, ayrışma ancak kapsayıcı bir 

bütünün içinde farklılıkların korunması anlamında bir ayrışmayı tanımlamakta-

dır. Küreselleşme sürecinde devlet-yurttaş ilişkileri değişmekte; katılımcılık, 

açıklık, hesap verebilirlik vb. yönetişim ilkeleri bu süreçte etkili hale gelmekte-

dir. Bu süreçte yönetişim ekseninde yer alan temel ilkelerin yerel yönetimler 

eliyle uygulamaya yansıtılması yerelleşme dinamiğini güçlendirmektedir (Kara-

kılçık, 2013: 239). Yerelleşme küreselleşmenin dönüştürücü etkisini yerel kim-

likleri ön plana çıkartarak hafifletmeye çalışmakta, yerel ihtiyaçlara cevap ver-

meyi hedefleyen bir strateji oluşturmaktadır (Özer ve Akçakaya, 2014: 319).  
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Yönetişim, devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil 

toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve 

hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların reka-

bet ve piyasa ekonomisi ile alternatif hizmet sunum yöntemlerinin mevcut oldu-

ğu ekonomik ve siyasi düzeni ifade eder. Bu düzenin oluşumunda değişim ve 

dönüşümü yönetmek üzere politika adımlarını belirlemek sürdürülebilir yönetim 

sistemi inşa etmek bir gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır. Reform süreçlerini 

tetikleyen küresel, ulusal ve yerel etkenler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 

özelinde de reform süreçlerinin zeminini oluşturmaktadır.  

3.  TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE  
REFORM SÜRECİ 

Yeni kamu yönetimi, klasik anlamda iş yapmaya dayalı olan kamu örgüt-
lerinin, yapısı ve işleyişine yöneltilen eleştirilerin küreselleşme ve teknolojik 
gelişmelerle güçlenen bilgi toplumu ile birleşmesi ile ortaya çıkmıştır (Çevikbaş, 
2012: 15). Küreselleşme sürecinde, iletişimin ve insan dolaşımının artması, 
kentler ve ülkeler arası karşılıklı etkileşimi beraberinde getirmiştir. Karşılıklı 
etkileşim ve çok boyutlu ilişkiler mevcut yönetsel yapının belirlediği keskin 
sınırların aşınmasında önemli bir etken olmuştur (Canpolat, 2009: 8). Devletin 
eski sınırlarına dönmesine yönelik 1990’lı yıllarda ortaya çıkan gelişmeler; dev-
letin daha az kaynakla, daha nitelikli hizmet sunması yönündeki taleplerin karşı-
lanamaması reformların yeterince başarılı olmadığı sonucunu ortaya çıkarmış ve 
yeni bir arayışa girilmesine neden olmuştur (Ömürgönülşen, 1997: 529’ten akta-
ran Özer, 2005. 14). 

Ülkelerin yönetim kültürlerinin değişiminde 21. yy yönetim anlayışı etkili 
olmuştur. Ekonomik ve mali krizler karşısında mevcut etkinliğini kaybeden 
kamu yönetiminin sorgulaması ile ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı, 
mevcut başarısızlığın kaynağında devletin kendisini görmüştür. Bu anlayışla 
devletin küçültülmesi, hesap verebilir, idari ve mali yönetim anlayışının benim-
senmesi ve özel sektöre ait uygulamaların kamu sektörüne aktarılması suretiyle 
devletin etkinliğinin arttırılması hedeflemiştir (Balcı, 2004: 3).  

Küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş bu dönemde ön 
plana çıkan değişim dinamikleridir. Bunların yanı sıra kamu yönetiminde deği-
şimin meydana gelmesinde teknolojide meydana gelen gelişmeleri, ekonomik, 
sosyal ve siyasal yapıda meydana gelen dönüşümü,  hızlı nüfus artışı ve berabe-
rinde kentsel alanlarda meydana gelen yoğunluğu ve niteliği değişen hizmet 
taleplerini değişim nedenleri olarak sıralanmak mümkündür.   
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yönetim alanında hızlı ve köklü de-
ğişimler yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, diğer yandan politik, sosyal 
ve teknolojik gelişmeler yönetim yapılarını değişime zorlamaktadır.  Nitekim 
küçük bir teknolojik gelişme, farklı alanlarda değişik niteliklerde dönüşümlerin 
meydana gelmesine neden olmaktadır. Kamu yönetiminde özel sektör uygula-
malarının hayata geçirilmesi ile etkinleştirilmesi hedeflenen devlet anlayışı, her 
ülkenin yönetsel kültürüne farklı süreçlerle entegre edilebilmiştir. Türkiye'de 
yeni kamu yönetimi anlayışı ile 1980’li yıllarda başlayan özelleştirme hamlesi, 
merkezi yönetimin ekonomik üretim kontrol ağırlığını azaltarak ekonomik ola-
rak yerelleşmeyi hedeflemiştir.  

Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıka-
ran nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Saygılıoğlu ve Arı, 2003: 
93-97’den aktaran Saran, 2005: 38-39).  

 Değişen ekonomik koşullar nedeniyle kamu yönetiminin mevcut ha-
liyle halkın beklentilerini karşılayamaması, 

 Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde değişim ve esnekliği engel-
leyen katı hükümlerin ve bürokratik uygulamaların varlığı 

 Toplumsal ve siyasal kültür yapısının, yönetime katılma isteği ve va-
tandaşlık bilincinin gelişmesine elverişli olmayışı 

 Bürokrasi kültürü ve yönetim anlayışının değişime karşı gösterdiği di-
renç 

 Kamu yönetiminin dengesiz büyümesi sonucunda hizmet sunma stra-
tejisi ve kamusal politika ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması, 

 Teknolojik yeniliklerin ülkelerin yönetsel yapılarında değişiklikleri 
gerektirmesi, 

 Özelleştirme uygulamalarının etkinliğinin ön plana çıkması, 

 Güven açığını gidermeye yönelik politikaların oluşturulma gerekliliği 

Yeni kamu yönetimi anlayışının Türkiye özelinde yansımalarını değer-
lendirirken; 1990 öncesi ve sonrası olmak üzere dönemlendirme yapabilmek 
mümkündür. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her alanda yeni bir yapılanma süre-
cine giren Türkiye, Osmanlı geleneğinden gelen bürokratik devlet yapılanmasını 
korumuştur. Bu yapılanma yeni dönemde üstlenilen görevlerle birlikte yeniden 
genişlemiştir. Genişleyen bürokrasinin toplumsal refahı arttırmak için yaptığı 
çalışmalar, devletin hizmet alanını büyütmüştür. Merkeziyetçi bir anlayışla yeri-
ne getirilen hizmetler, hiyerarşik yönetim yapısının etkisi ile1980’li yıllara kadar 
etkisini sürdürmüştür (Çevikbaş, 2012: 19). 
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Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 1980’li yıllardan önce Türki-

ye’de kamu yönetimi reformuna yönelik kapsamlı ve sistemli ilk çalışma Mer-

kezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) olmuştur. 1962-1963 

yılları arasında yürütülen bu proje DPT ve TODAİE işbirliği ile gerçekleştiril-

miştir. Bu projenin hazırlanmasında merkezi hükümetin görevlerinin dağılış 

tarzını tespit etmek, bu dağılışın kamusal hizmetlerin sunumunda en etkin yolu 

oluşturması yönünde teklif ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlandığı ifade 

edilmiştir (Erkan, 2008: 61-62).  

Türkiye’de kamu yönetimi reformları kapsamında ikinci ve en kapsamlı 

örnek Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) projesidir. 1988 yılında Altıncı Beş 

Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarına temel oluşturmak üzere DPT tarafından 

TODAİE’den kamu yönetimini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere bir 

çalışma yapılaması talep edilmiştir (Ünal, 2013: 28). KAYA Raporu, yönetimde 

yeniden yapılanmayı gerekli kılan değişkenler olarak; hizmetlerin değişen koşul-

lara uyumlu hale getirilmesi, yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması ve tek-

noloji kullanımından kaynaklanan sorunlar, yönetim ve halk ilişkisindeki deği-

şimler, devletin üstlenmesi gereken yönetsel görev ve sorumluluklar konusunda 

yönetim felsefesinde ortaya çıkan değişmeler gösterilmektedir (Erkan, 2008: 

63).  

1980’li yıllarda yapılan reform çalışmalarının temelinde yeni kamu yöne-

timi anlayışı önemli rol oynamaktadır. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz-

ler, dünyadaki bütün ülkeleri farklı boyutları ile etkilemiştir. Neo-liberal uygu-

lamaların Türkiye’ye yansıması ilk olarak Turgut Özal döneminde 24 Ocak 

kararları şekillenmiştir. Bu kararların temel amacı, ekonominin dış rekabete 

açılması, yabancı sermayenin özendirilmesi, ihracatın arttırılması, ekonomide 

kamu kesiminin daraltılması, devletin müdahale alanının daraltılması, özel ke-

simin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, piyasa mekanizma-

sının serbestçe işlemesinin sağlanması olarak görülmüştür (Çevikbaş, 2012: 20).  

Ekonomi politikalarında yapılan değişiklikler, ithal ikameci ve içe kapa-

nık karma ekonomik modelden dışa açık liberal ekonomik modele geçiştir. Bu 

anlayışla şekillenen kamu politikaları ile devlet tekelleri kaldırılmış, tasarruf 

yönelimli politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu politikaların hayata geçiril-

mesinde kamu mali yönetimi üzerindeki etkiyi hafifletmek ve piyasa mekaniz-

masına işlerlik kazandırmak hedeflenmiştir (Eryılmaz, 2013).  
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1980’li yıllar Türkiye’de küreselleşme dalgasının etkisi ile yeni sağ söy-

lemler kuvvetlenmiştir. Bu kuvvetlenme özel sektörü ve sektör uygulamalarını 

ön plana çıkarmıştır. Özel sektörün devlet desteği ile güçlenmesi ve dışa açılma 

politikalarının uygulayıcısı olması yönünde adımlar atılmıştır. Dışa açılma poli-

tikasının hayata geçirilmesi ile edinilen işletme yönetimi uygulamaları, Türki-

ye’de de evrensel yönetim stratejilerin uygulama sürecini başlatmıştır (Eryılmaz, 

2013). 

1980’li yıllardan sonra hızlanan ve sorunların tespiti için bir plan dahilin-

de hareket edilmesini hedefleyen kamu yönetimi reform çalışmaları yeni kamu 

yönetimi anlayışından önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak, teknik düzeydeki 

tespitler ve bu kapsamda hayata geçirilen uygulamaların, sorunun temeline ini-

lemediğinden geçici ve yüzeysel etkiler bıraktığı ifade edilmiştir (Canpolat, 

2009: 11). 1990 Sonrası Türkiye’de kamu yönetimi reform çalışmaları kapsa-

mında yapılan en kapsamlı düzenleme olarak “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” 

gösterilmektedir. Meclisten geçen ancak yasalaşamayan bu çalışma, kamu yöne-

timinin değişimini ve kendinden sonra gelecek tüm reform çalışmalarını etkile-

mesi bakımından önemlidir (Canpolat, 2009: 11-12). Tasarı, merkezi yönetimin 

asıl ve genel yetkili, yerel yönetimlerin ise yetki genişliği, yerinden yönetim 

ilkeleri gereğince ikincil yetkili olduğuna dayanan temel düşüncenin değişmesi 

yönünde önemli bir adım atmıştır. Tasarı içinde kullanılan saydamlık, hesap 

verebilirlik, insan hak ve özgürlüklerinin öncelikli olması, katılımcı yönetim 

gibi pek çok kavrama ilk defa bu çalışmada yer verilmiştir. Kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma düşüncesi kapsamında hazırlanan kanun tasarısı, mevcut 

yönetim sistemine bir tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle gelen eleştiriler ile 

dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş, yürürlüğe girmemiştir (Erkan, 

2008: 65; Ünal, 2013: 28-29). 

Türkiye’de 1990 sonrasında yaşanan değişimin; merkezi yönetim, yerel 

yönetim, mali yönetim ve personel yönetimi gibi birden çok alanı kapsadığı 

ifade edilmektedir. Yasalaşamayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı 

kapsamında şekillenen reform süreci, Başbakanlık tarafından hazırlanan ve ka-

mu yönetimi reformları ile ilgili temel yaklaşımların ortaya konulduğu bir kitap-

ta25analiz edilmiştir. Bu çalışmada Türk kamu yönetiminin temel sorunu yeni 

kamu yönetimi temel yaklaşımlarında yer verilen “üç açık”tan hareketle “dört 

açık” olarak ifade edilmektedir. Bunlar; stratejik açık, bütçe açığı, performans 

                                                       
25 Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim 
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açığı ve güven açığıdır (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 66). Kamu Yönetimi Temel 

Kanun Tasarısı’nda yer alan hedefler kapsamında bir yerel yönetim reform pa-

keti hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı 

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-

nun ve son olarak 2012 yılında 6360 sayılı Kanun çıkarılmıştır.  

Yasalaşamayan kanun tasarısının belirlediği temel felsefe ile 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile para yönetimine ilişkin düzenleme-

ler yapılmıştır. Bu kanun ile devletin yeni örgütlenmesinin gelir ve harcama 

sistemi oluşturulmuştur. Kamu kaynak yönetimi yasal olarak yeniden yapılandı-

rılmıştır.5018 sayılı Kanunla yeni kamu yönetimi anlayışının temel niteliklerini 

belirleyen etkin, verimli, şeffaf devlet vurgusunun temelleri;  stratejik yönetim 

ve stratejik planlama vurgusuna yer veren yasal düzenlemelerle atılmaya devam 

etmiştir(Özel, 2008: 252). 

4.  KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: STRATEJİK YÖNETİM  
VE PLANLAMA  

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 1980’li yılların 

başlarından itibaren kamu yönetimi anlayışı değişime uğramıştır. Bu değişim 

özel sektör uygulamalarının kamu örgütlerine uyarlanması düşüncesi ile yeni 

kamu yönetimi anlayışını kuvvetlendirmiştir. Bu anlayışın kamu yönetimine 

yansımalarından biri strateji odaklı yönetim anlayışıdır.  

Strateji; örgütün geleceğine odaklanan ve çevresiyle olan ilişkileri düzen-

leyen, örgütün çevresindeki tehdit ve fırsatları göz önünde tutan, uzun dönemli 

gelecekle ilgili planlar yaparak örgütün bu planlara uygun olarak hareket etme-

sini sağlayan, devamlılık ve etkinliği hedefleyen bir kavramdır (Yüksel, 2002: 

31). Kelime anlamı olarak strateji; “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve 

gütme” anlamına gelmektedir (Demir ve Yılmaz, 2010: 70). Ünal’a göre strateji; 

en genel anlamda, özel sektör içerisindeki Piyasa/Pazar ortamında firmaların 

rekabet avantajı sağlama adına geliştirdikleri uygulamalardır (Ünal, 2013: 29). 

Bir başka tanımlamaya göre strateji, geleceğe yönelik fırsatların ve kuruluşun 

faaliyetlerine ilişkin risklerin öngörülmesini, kurumsal hedeflerin kurumsal 

vizyona katkı sağlayacak biçimde belirlenmesini gerektiren bir düşüncedir 

(Kerman v.d., 2012: 90).  
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Strateji, yönetim biliminde 20.yy ikinci yarısından sonra kullanılmaya 

başlamıştır. İşletmelerin çevresi ile olan ilişkilerini düzenleyen ve rekabet üstün-

lüğü sağlayabilmek amacıyla kaynakların harekete geçirilmesini ve ekonomik 

bir ortamda örgütün doğru kararlar almasını sağlayan bir yöntem olarak kavram-

sallaşmıştır; stratejik yönetim ve stratejik planlama uygulamaları hayata geçiril-

miştir (Demir ve Yılmaz, 2010: 71). 

Küreselleşme ve beraberinde getirdiği rekabet olgusu tüm yönetim yapı-

larını stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya ve stratejik kararlar almaya 

yönlendirmiştir. Stratejik yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde 

faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin 

belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerin tespit 

edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir (Aktan, 2008: 5). Bir başka 

tanımlamaya göre stratejik yönetim, etkili stratejiler planlayarak geliştirme ve 

bunları uygulayarak sonuçlarının kontrol etme sürecidir (Yüksel, 2002: 32). 

Dinçer’e göre stratejik yönetim, bir örgütün başarılı olabilmesi için çevresinde 

meydana gelen değişimleri dikkate alarak, örgütlerin amaçları doğrultusunda 

planlanan stratejilerin, örgüt içinde gerekli önlemler alınmak suretiyle uygulan-

ması ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır ( Dinçer, 1998: 35).  

Stratejik yönetim süreci temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Strateji-

lerin geliştirilmesi ve stratejik planlama aşaması, Stratejilerin uygulanması aşa-

ması, Uygulanan stratejilerin gözden geçirilmesi ve denetimi aşaması. Teknolo-

jide yaşanan gelişmeler ile bilgi toplumu algısının ve uygulamalarının hayata 

geçirilmesi, küreselleşme ile ortaya çıkan haberleşme kamu örgütlerinin bürok-

ratik ve hantal yapısının sorgulanmasına neden olmuştur (Ünal, 2013: 26-

27).Kamuda yeniden yapılanma süreci benimsenen stratejik planlama olgusu ilk 

olarak 1950’li yıllarda gündeme gelmiştir.  

Uzun vadeli planlama anlayışının yetersiz kaldığı bu dönemde; çevre ana-

lizi yaparak, stratejik alternatiflerin belirlenmesi ve strateji seçimi aşamasında 

stratejik planlama yapılması öngörülmüştür (Yüksel, 2002: 33-34; Erkan, 2008: 

7). Stratejik planlama 1980’li yıllardan sonra kar amacı gütmeyen örgütler tara-

fından da kullanılmaya başlamıştır. Stratejik planlamaya ilişkin bir yapılanma 

içine girilmiş; yapı, personel, uzman ekip istihdamı gibi gelişmeler söz konusu 

olmuştur. Strateji oluşturacak ve oluşturulan stratejileri planlayarak uygulamaya 

geçirecek kurumsal birimlerin inşasına bu dönemde önem verilmiştir (Demir ve 

Yılmaz, 2010: 72-73). 
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Stratejik planlama; örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına 

şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için disipline 

edilmiş bir çabadır (Bryson, 1995:4’ten aktaran Gürer, 2006: 91). Kiraz’a göre 

stratejik planlama, kurumun geleceğine ve yapısal değişikliklerine yönelik, mis-

yonuna ve tüm hedeflerine belirleyip, bulunduğu çevrede ve faaliyette bulundu-

ğu alandaki durumunu dikkate alarak ve kurum için uygulanan alternatifler ara-

sından birini seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan plandır (Kiraz, 2007: 

41).  

Stratejik yönetimin yeni kamu yönetimi reformları kapsamında benimse-

diği ilkeler;  katılımcılık, saydamlık, hesap verme sorumluluğu, esneklik, etken-

lik, yetki devri, yerelleşme ve öngörülebilirliktir. Bu ilkeler doğrultusunda plan-

lama süreci işletilmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamuda 

yeniden yapılanma anlayışı içinde benimsenen en temel ve önemli uygulama 

stratejik yönetimdir. 

Stratejik planlama deneyiminin yerel yönetimler üzerinden değerlendi-

rilmesi mümkündür. İl ölçeğinde yönetim sisteminin uygulandığı büyükşehir 

belediyelerinin web sayfalarında; içinde bulunulan döneme ait stratejik plan, 

performans programı, faaliyet raporları, faaliyetlere yönelik ayrıntılı bütçe plan-

ları, ölçülebilir performans göstergeleri, faaliyet raporlarında hedeflerde meyda-

na gelen sapmaların açıklanma durumlarına ilişkin göstergeler dikkate alındı-

ğında yaklaşık %75'e yakın bir uygulama görüntüsüne ulaşıldığı tespit edilmek-

tedir (Topcu ve Haraç, 2017: 107-109).  

Stratejik yönetim ve planlama kültürünün yeni yönetim sistemi içinde ge-

leceği yukarıda belirlenen çerçevede ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemiyle oluşan yürütme mekanizması içinde bir başkan-

lık olarak yapılandırılan Strateji ve Bütçe Başkanlığı26, stratejik yönetim anlayı-

şının bir ürünü olarak görülmektedir (Sobacı vd, 2018: 4). 2023 vizyonu ekse-

ninde sürdürülebilir nitelikli stratejik yönetim kültürünün bir işareti olarak de-

ğerlendirilebilir.  

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı görev ve yetki tanımları içinde yer alan; 
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 
kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık 

                                                       
26  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 13: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
18/07/20180724.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180724.ht
m 
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programı ile sektörel plan ve programların hazırlanması, uygulanması ve izlen-
mesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin strate-
jik planlamanın kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar 
ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanma-
sını sağlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek; ekonomik 
modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroeko-
nomik stratejiler hakkında araştırmalar yapmak; iktisadi ve sosyal gelişmeleri 
takip etmek, değerlendirmek ve raporlamak gibi kısa, orta ve uzun dönem strate-
ji geliştirme süreçleriyle stratejik planlama ve yönetim ön plana çıkarılmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapılandırılma sürecinde tanım-
lanan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar içinde yer alan Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı'nın Türk idari yapılanmasında stratejik yönetim kültürünün 
sürdürülebilirliğine yönelik atılmış bir adım olarak görülmektedir. Türkiye’de 
kamuda yeniden yapılanmayı sağlayacak stratejik yönetim geleneğinin oluşa-
bilmesi için uygulama süreçlerinin planlanması ve yeniden yapılanma sürecinin 
hayata geçirilmesi için temel uygulama metodlarının sürdürülebilir nitelikte 
tasarlanması önemlidir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 72). Bu tasarımda teknoloji ve 
bilgi toplumu araçlarının kullanımında idari teşkilatın işlevselliği ön plana çık-
maktadır.  

5. KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: E-DEVLET  
Tüm dünyada etkisini hissettiren bilgi ve iletişim teknolojisindeki geliş-

meler; hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik ve verimlilik gibi kavramların 
etkisiyle tüm yönetsel yapılarını, bilgi ve iletişim yöntemlerinin etkin kullanımı 
yönünde değişime zorlanmıştır (Aydın ve Kiracı, 2014: 32). Kamu harcamala-
rındaki artış, yönetsel alanda söz konusu olan hizmet yükü, kamu harcamalarının 
kamu hizmetlerine dönüşme sürecinde oluşan kayıp ve gecikmeler, kötü yöne-
tim ve yolsuzluk algısı, kamunun kendisinden beklenilen çıktıları üretememesi 
ve sunduğu hizmetlerde yeterince verimli olmadığı algısının oluşmasıyla mevcut 
yönetim anlayışı sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulama, hakim yönetsel kül-
türün yeniden yapılandırılma gerekliliğini ön plana çıkarmıştır (Erkan, 2008: 
48). 

Küresel iletişim ve beraberinde gelen değişim, vatandaşların kamu yöne-
timi ve yöneticilerine yönelik beklentilerini farklılaştırmış; özel sektörde mal ve 
hizmet sunumunda yaşanan gelişimler ekseninde kamu hizmetlerinin sunumun-
da da benzer beklentiler ortaya çıkmıştır. Hizmetlerin farklı kişi veya gruplara 
göre çeşitlendirilmesi ve bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programların 
oluşturulması yönünde talepler artmış; yükselen eğitim seviyesi ve bilgiye eri-
şimin kolaylaşması bu beklentilerin artışını tetiklemiştir (Erkan, 2008: 36).  
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Bilgi toplumu dinamiklerini güçlendirilen teknolojik gelişmeler, daha hız-

lı haberdar olma ve elektronik hizmetlerden faydalanabilme, kamusal hizmet 

sunumlarında mekana bağlılık durumunu ortadan kaldırmıştır. Bu değişim, hiz-

met talep eden vatandaşlara zaman kazandırmış; bilgi toplumunun getirileri ile 

hizmet talebinin niteliği değişmiştir. Değişen nitelik ve artan talep sayısı, kamu-

sal örgütlerinde bu yönde evrilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kamu yö-

netsel yapıları, bürokratik organizasyonlar yerine daha esnek yapılı ve vatanda-

şın ihtiyaçlarındaki değişimlere daha hızlı cevap veren örgüt tiplerini oluşturma-

ya yönlendirilmiştir (Erkan, 2008: 37-38). Kamu yönetimine yönelik beklentile-

rin değişmesi, değişimin hızlanması ve kapsamının farklılaşması yönetsel dönü-

şümü de çok boyutlu hale getirmiştir (Özer, 2005: 19). Bu çok boyutluluğun bir 

yansıması da elektronik (e)-dönüşümdür.  

Geleneksel yönetim anlayışının e-dönüşüm kavramı ekseninde yeniden 

yapılandırılmasında önemli bir etken, vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojilerine 

yönelik bilgi ve ilgi artışıdır. Bu süreçte devlet dairelerinde geçirilen sürelerde 

azalmaların görülmesi, kullanıcıların/vatandaşların internet üzerinden ucuz, hızlı 

ve kolay işlem yapabilme imkanına sahip olabilmesi, zamana ve mekana bağlı-

lık engelinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların merkezi ve yerel 

yönetimler eliyle geliştirilmesi geleneksel yönetim anlayışının önemli ölçüde 

dönüşümünü mümkün kılmıştır (Aydın ve Kiracı, 2012: 32). Kamu yönetiminde 

modernleşme ve yeniden yapılanma çalışmalarının küreselleşme dinamikleriyle 

şekillenmesinde önemli rol oynayan bilgi ve iletişim teknolojileri; kamusal ve 

yerel örgütlenmelerin hızlı hareket edebilen, ihtiyaca dönük uygulamaları hayata 

geçirebilen etkin yapılara dönüşmesine imkan sağlamıştır (Şahin, 2007: 165). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşa sunulan hizmetler; 

kaynak kullanımında azalma, hızlı ve etkin hizmet, hizmet memnuniyeti, şeffaf-

lık, verimlilik gibi yeni yönetsel anlayış ilkeleri bu yönde yansıma bulmuş; yeni 

kamu yönetimi anlayışının önemli getirilerinden biri olan e-dönüşüm ve bu dö-

nüşümün kamuda yeniden yapılanma süreçlerine yansımaları elektronik hizmet 

uygulamalarını gündeme getirmiştir (Eroğlu, 2010: 228).Bilgi toplumu yansıma-

ları ve bilişim teknolojilerinin küresel ölçekte yayılımı ve özellikle internet eri-

şimin yaygınlaşmasına bağlı olarak; kamu yönetiminden beklenti etkin, şeffaf, 

verimli, katılım eksenli bir yönetim anlayışına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, va-

tandaşlara devlet tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda sunulması 

anlamına gelen e-devlet kavramını ortaya çıkarmıştır (Aydın ve Kiracı,2014:33).   
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21. yüzyılda kilit bir kavram olarak e-devlet, geleneksel devlet yapılan-
masını bilgi ve iletişim teknolojileriyle elektronik dönüşüm yönünde değişime 
zorlamıştır (Acılar,2012:126). Kamuda yeniden yapılanma yönünde çağdaş 
yapısal değişimleri hayata geçiren devlet; bilgi teknolojileri yoluyla vatandaşa 
daha hızlı, güvenilir, kolay ve verimli hizmet sunma hedefini benimsemiştir 
(Aydın ve Kiracı, 2014:33).  

Devletin elektronikleşme süreci ve hizmet sunma yöntemlerinde bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin esas alınması; e-yönetim, e-devlet, e-belediye, e-
demokrasi, e-katılım vb. kavramlar ekseninde geleneksel yönetim anlayışında 
kapsamlı bir dönüşüm meydana getirmiştir. Elektronik dönüşüm ve beraberinde 
internet kullanımının yerel yönetimlere yansıması olarak ifade edilen e-belediye; 
belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu mal ve hizmet sunumlarını vatandaşlara 
internet yoluyla iletmesi ve bu yolla vatandaşların yönetime daha fazla katılması 
olarak tanımlanmaktadır (Aydın ve Kiracı,2014:36). E-dönüşüm sürecinde bele-
diyeler, web teknolojileriyle hizmet sunumlarını işletmeye başlamıştır. Bu süreç-
te e-devlet kavramının e-belediye kavramı ile çeşitlenmiş; çoğu belediye kendi 
web sitesini kurmuştur (Acılar, 2012: 126). e-belediye uygulamada yalnız web 
sayfası kurmak değil; aynı zamanda yönetimsel, toplumsal ve bilgilendirme 
temelli tüm süreçlerin, zaman ve mekana bağlı olma durumu ortadan kaldırıla-
rak; hızlı, etkin, şeffaf ve vatandaş katılımına imkan sağlayacak şekilde elektro-
nik ortamda işletilebilmektir (Henden ve Henden, 2005: 56).  

Küreselleşme ve teknolojik gelişme ilişkisine uyum sağlama sürecinde, 
her ülkede farklı reform ve dönüşüm süreçleri işletilmektedir. Türkiye özelinde, 
24 Haziran Seçimlerinin ardından yapılandırılma süreci başlayan Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi içinde, icracı birimler de teknolojik dönüşüm süreçle-
rine öncelik verildiği görülmektedir. Cumhurbaşkanı ile doğrudan çalışma yürü-
tecek olan Kurullar27 içinde yer alan "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu", Ofisler28 içinde yer alan "Dijital Dönüşüm Ofisi" Başkanlıklar29 içinde, 
yeni bir birim olarak kurulan "İletişim Başkanlığı" gibi yapıların; dönüşümün 
yönetim sürecinde teknoloji ve elektronik uygulamaları ön plana çıkardığı düşü-
nülmektedir.  

                                                       
27 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, 

Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Ku-
rulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Poli-
tikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu. 

28 Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi,  İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi,  
29 Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel-

kurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saray-
lar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar içinde yer alan Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nin 23. maddesin-

de Kurullar başlığı altında yer almaktadır. Madde kapsamında belirlenen görev 

ve yetkiler şunlardır:  

a) Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alan-

ları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak, 

b)Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika 

önerilerinde bulunmak, 

c)Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak, 

ç)Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçlarının 

ürünleştirilmesi içim politika önerilerinde bulunmak, 

d)Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının 

ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda 

tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla altyapı, 

insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar 

yaparak öneriler oluşturmak, 

e)Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar 

yapmak ve bu alanlara ilişkin önerilerde bulunmak,  

f)Teknoloji dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli milli 

teknoloji politika önerileri oluşturmak, 

g)Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve 

öneriler oluşturmak, 

ğ)Sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü arttıracak 

programların hayata geçirilmesi ile sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politi-

kasının ve endüstri bölgeleri kurulacak alanların belirlenmesi amacıyla çalışma-

lar yürütmek, 

h)Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin 

geliştirilmesi ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde 

bulunmak, 

ı)Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve bu 

konuda öncelikleri değerlendirmek, 

i)İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve 

kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek 

politika ve strateji önerileri hazırlamaktır.  



Dönüşümü Yönetmek | 231 
 

Küreselleşme ve yönetim ilişkisinin bir çıktısı olarak görülen yeni yöne-

tim sistemi içinde yürütme fonksiyonu içinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi30; 

kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek, milli tekno-

lojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli 

olan projeler geliştirmek, büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında 

yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini 

arttırıcı projeler geliştirmek gibi görev tanımlarıyla dönüşümün yönetim süre-

cinde elektronik gelişmelere öncelikli olarak yer verileceğini işaret etmektedir.  

Yeni yönetim sisteminin yapılandırma sürecinde kurulan İletişim Başkan-

lığı kamu yönetiminde dönüşüm sürecinin bir başka örneğidir. 14 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi31 kapsamında görev ve yetkileri tanımlanan İletişim 

Başkanlığı'nın kamuoyu ve ilgili makamlara gerekli bilgi akışını sağlamak; ka-

mu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini ko-

layca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak gibi bilgi akış hızının kamu yöne-

timi eliyle hızlı ve etkin olmasını sağlayıcı bir adım olarak değerlendirilmekte-

dir.  

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yeni kamu yönetimi anlayışı çer-

çevesinde yeniden yapılandırılmasında elektronik hizmet ve katılım uygulamala-

rı; değişim ve dönüşüm sürecinde olan yönetsel mekanizmaların hız ve verimli-

liğinin arttırılması yönünde bir beklenti oluşturmaktadır. Özellikle yönetişim 

eksenli uygulamalarda vatandaş, sivil toplum, özel sektör ve kamu yönetimi 

ilişkisinin şeffaf ve sürdürülebilir ilişkisinde elektronik dönüşüm uygulamaları 

ve mevzuat yapılanmasında öncelik verilecek alan olarak değerlendirilmektedir.   
  

                                                       
30  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
18/07/20180710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710.ht
m 

31 Bkz: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
18/07/20180724.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180724.ht
m 
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6. KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: YERELLEŞME SÜRECİ 

Yeni kamu yönetimi anlayışının etkisiyle, etkin ve kaliteli hizmet sunu-

munu esas alan, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasıyla hizmet arzını 

artıran ve çağdaş hizmet uygulamalarını hedefleyen bir yaklaşımla yerel yöne-

timlere yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yerel yönetimler 

alanında reform niteliği taşıyan temel yasal düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşe-

hir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-

pılması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

olarak sayılabilir. Son olarak 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı On Üç İlde Bü-

yükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gibi temel yasal 

düzenlemelerle ciddi yenilikler yapılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde getirilen yenilikler şu şekilde 

özetlenebilir (5393 sayılı Belediye Kanunu; Eren, 2011: 93-95).  

5393 sayılı Kanun’a göre, “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçi-

lerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir” (m.3/a). 

Düzenleme bu yönüyle özerklik kavramını ön plana çıkarmaktadır. Belediye 

kurulabilmesi için gerekli nüfus sayısı 2 binden 5 bine çıkarılmıştır (m.4/1). Bu 

yönüyle düzenleme, hizmet sunumunda etkisiz belediye algısını ve optimum 

hizmet maliyetini sağlamaya yönelik bir yapı oluşturmaktadır. Genel imar düze-

ni ve temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda bağlı olduğu il veya 

ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 veya daha fazla olan bir belediyenin sınırına 

5’km den daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kal-

dırılmasına imkan tanınarak imar ve altyapı hizmetlerinde verimlilik ve etkinlik 

sağlanması amaçlanmıştır (m.11/1).Vergi, resim ve harç dışında kalan dava 

konusu bütün uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesi konusunda belediyeler yetki-

li hale getirilmiştir (m.15/k).Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin yanı sıra, umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerinin de ruhsatlandırma yetkisi belediyelere devre-

dilmiştir (15/1). Böylece daha önce merkezi idarenin bizzat ya da taşra kuruluş-

ları eliyle yaptığı ruhsatlandırma yetkileri belediye sınırları ve mücavir alanlar 

dahilinde belediyelere devredilmiştir.  
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Özel idarelerde olduğu gibi belediyelerde de stratejik plan yapma mecbu-

riyeti getirilmiştir (m.41). Bu bağlamda, nüfusu 50.000 ve üzerinde olan beledi-

yeler stratejik plan yapmakla görevlendirilmiştir. Belediye meclislerinin her ay 

toplanması esası getirilerek karar mekanizmalarının daha etkin hizmet sunması 

amaçlanmıştır (m.20). Ayrıca meclislerin oluşturacağı denetim komisyonu ile 

belediyelerde meclislerin denetim fonksiyonu güçlendirilmiş; faaliyet raporunu 

değerlendirme, soru, genel görüşme ve gensoru marifetiyle de denetleyebilme, 

belediyenin yürüttüğü iş ve işlemler hakkında bilgi edinebilme konusunda bele-

diye meclisleri yetkilendirilmiştir (m.26). Belediye kanunun yenilenmesiyle, 

meclis kararları üzerindeki mülki idare amiri onayı kaldırılmıştır. Bu çerçevede 

mülki idare amirinin, kararı mevzuata aykırı bulması halinde yargı yoluna baş-

vurabilmesine imkan yasa ile imkan sağlanmıştır (m.23/5). Belediye meclislerin 

feshi konusundaki nedenler azaltılarak ve feshin ancak Danıştay kararı ile olaca-

ğı belirtilerek meclisin daha etkili çalışmasına zemin hazırlanmıştır (m.30). Be-

lediye encümenlerinin oluşumu için küçük nüfuslu belediyelerin daha az üye ile 

encümen oluşturmasına imkan verilerek uygulamada ortaya çıkan personel ye-

tersizliği ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır (n.33). Belediye 

başkanlarının özlük ve sosyal hakları iyileştirilmiştir.  

Devlet memurlarının istifade ettiği sosyal haklardan belediye başkanları-

nın da faydalanmasına imkan sağlanıştır (m.39). Belediyelerin personel istihda-

mı için bütçelerinde personel giderlerine ayıracakları parasal miktara sınırlama 

getirilmiş; bu metotla yatırımlar için kaynak ayrılması amaçlanmıştır. Belediye-

lerde özel idarelerle paralel bir denetim mekanizması öngörülerek mali deneti-

min 5018 sayılı Kanun kapsamında Sayıştay tarafından yapılmasına ilişkin dü-

zenleme yapılmıştır (m.55/2). Belediye borçlanmalarında belli sınırlamalar ön-

görülerek borçlanmanın disiplin altına alınması amaçlanmıştır (m.68). Belediye-

lerin arsa ve konut üretmesi konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 

bankalarla işbirliği ve ortak proje üretmesine imkan tanınmıştır (m.67). Belediye 

teşkilatının norm kadro ilke ve standartlarına göre oluşturulması hüküm altına 

alınarak (m.48) kadro ihdas, iptal ve değişiklikleri belediye meclislerinin yetki-

sine bırakılmıştır. Ayrıca bütçesine göre personel ödeneği uygun olan belediye-

lerde merkezi idarenin onayına gerek olmada kendi inisiyatifiyle tam gün ve 

kısmi zamanlı sözleşmeli eleman çalıştırılmasının yolu açılmıştır. Belediye ida-

relerinin hizmet üretmesinde sivil katılımı sağlamak amacıyla kent konseylerinin 

oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır (m.76). Bu düzenleme ile bele-

diye hizmetlerine halkın katılımına önem verilmiştir. Belediyelerin yurt içi ve 
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yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine girmesi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca bu im-

kan kapsamında belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan 

yazışmasına imkan sağlanmıştır (m.78).  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, 

daha demokratik ve vatandaş odaklı bir idari yapılanma amaçlanmıştır. Özel 

idarede valinin konumu yeniden düzenlenerek, valinin il genel meclisine baş-

kanlık yapmasına son verilmiş, il genel meclisinin kendi başkanını seçmesine 

imkân tanınmış ve özel idarede profesyonel bir idari yapılanma öngörülmüştür. 

Türkiye’de metropoliten kentsel alanlarda yönetim sorumluluğunu üste-

lenen birimler büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili ilk 

yasal düzenleme 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanu-

nudur. 3030 sayılı Büyükşehir Kanununa, “görev ve yetkilerin paylaşılmasında 

nesnel ölçütler bulunmadığı, yönetim kademeleri arasında işbirliği kurma meka-

nizmalarının yeterli olmadığı, büyükşehir yönetiminin kesin bir hakimiyetinin 

bulunduğu, büyükşehir çapında planlama ve koordinasyon yapılamadığı ve be-

lediye büyüklüklerinin çok farklı olduğu”; “büyükşehir belediyesi ile ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri arasındaki imar yetkilerinin paylaşımı konusunda açıklık 

bulunmadığı; büyükşehir belediyelerine kaçak yapılaşma ile mücadele konusun-

da etkin ve uygulanabilir yetkiler de verilmediği” biçiminde eleştiriler yöneltil-

miştir (Eren, 2011: 96-100). Bu nedenle Kanun, 2004 tarih ve 5216 sayılı Bü-

yükşehir Belediyesi Kanunu ile yenilenmiştir.  

Yeni kanununda yer alan bazı önemli hususlar şu şekilde özetlenebilir 

(5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu;  Eren, 2011: 95-96).Büyükşehir 

belediyesi kurulabilmesi için asgari 750 bin nüfus şartı getirilmiştir (m.4). Bu 

düzenleme ile belediyelerin kurulması zorlaştırılmış, küçük belediye sorununun 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Büyükşehir dahilindeki her türlü taşımacılık ve 

toplu ulaşımda büyükşehir belediyesi yetkilendirilmiş ve il trafik komisyonları-

nın yetkilerinin büyükşehir tarafından kullanılması benimsenmiştir (m.9). Dü-

zenleme ile büyükşehir belediyeleri güçlendirilmiştir. Büyükşehir belediye mec-

lislerine diğer belediyelerde olduğu gibi her ay toplanma zorunluluğu getirilmiş-

tir (m.13). Büyükşehir belediyelerinin meclis kararları üzerindeki vali onayı 

prosedürü kaldırılmıştır. Kararların kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün 

içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi usulü benimsenmiştir. 

Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe giremeyecektir (m.14). 
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Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygu-

lamalarını denetleme yetkisi verilmiştir (m.7). Böylece büyükşehir dahilinde 

imar bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır. Büyükşehir belediye encümenine 

belediye meclisinden seçilecek üyelerin de katılması öngörülerek sadece atanmış 

üyelerden oluşmasına son verilmiştir (m.16). Büyükşehir belediye başkanına 

nüfusa göre 5 ila 10 arasında danışman görevlendirme imkanı verilmiştir (m.20). 

Büyükşehir belediyesinin sermaye çoğunluğuna sahip olduğu şirketlere, büyük-

şehir belediyesinin kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerinin işletilmesini 

ihale mevzuatına tabi olmadan devretme imkanı sağlanmıştır (m.26). Büyükşe-

hir dahilindeki belediyeler arasında ihtilaf çıkması durumunda büyükşehir bele-

diye meclisinin yönlendirici ve düzenleyici karar alınmasına imkan tanınmıştır 

(m.27) 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda 6360 sayılı Kanun ile  deği-

şiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı ge-

nişletilmiş, il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Büyükşehir belediye sayısı 

16’dan 30’ a çıkarılmış, büyükşehir olan illerde il özel idareleri, belde belediye-

leri, köy tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Yine bu kanunla büyükşehir ilçe beledi-

yelerinin yetkili oldukları alan ilçe sınırı olarak belirlenmiş, ilçe belediyeleri ile 

büyükşehir belediyelerinin yetkili oldukları alan ve hizmetlerde değişiklikler 

yapılmıştır. Sınırları genişletilen ilçe belediyelerine GBVG’den aktarılan payla-

rın oranları değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 2014 yerel seçimleri neti-

cesinde uygulamaya konulmuştur. 

Türkiye’de uygulamaya konulan, yerelleşme reformlarının iki temel nok-

tası; hizmet sunumunda yerindelik ilkesinin etkili bir şekilde uygulanması ve 

merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisinin yeniden dü-

zenlenmesidir (Sertesen, 2011: 3). Türkiye’de merkezi idarenin asıl ve genel 

yetkili; yerel idarelerin ise, yetki genişliği ilkesi gereğince ikincil ve merkezi 

idarenin belirlediği çerçevede görev yapması esasına dayanan anlayış mevcut 

anayasa dahil tüm anayasalarda koruma altına alınmış ve birçok girişim, bu 

koruma karşısında hayata geçememiştir. Türkiye’nin de imzaladığı, Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer alan, “hizmetlerin vatandaşa en yakın 

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı” ifadesinin anayasal güvence altı-

na alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özel yetkili 

merkezi idare, genel yetki yerel yönetimler yönetim sistemi yapılandırılmasının 

bu düzenlemeden sonra gerçek anlamda mümkün olabileceği düşünülmektedir 

(Canpolat ve Cangir, 2010: 42-43). 
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Yerel yönetimlerin gelirinin sorumlulukları ile orantılı bir şekilde düzen-

lenmesi yerel hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesi için önemlidir.  Mali 

özerklik, şeffaflık ilişkisi, denetim fonksiyonun güçlendirilmesi bu kapsamda 

ayrıca önem taşımaktadır. Yerel yönetim reformları ile Sayıştay eliyle dış dene-

tim mekanizmasının işletilmeye devam etmesi denetim fonksiyonunun güçlen-

dirmeye yönelik önemli bir adımdır. Ancak kalıcı sonuçlara ulaşılabilmesi için 

daha nitelikli uygulama süreçlerinin işletilmesi, denetim süreçlerinin iyileştiril-

mesi gerekmektedir. 

Yerel yönetim reformlarının hayata geçirilmesi ile daha şeffaf bir rapor-

lama sürecinin hayata geçirildiğini söylemek mümkündür. Mahalli gelir ve gider 

kaynakları, harcama oranları, iç ve dış denetim süreçlerine ilişkin denetim rapor-

ları ve bu raporlarla paylaşılan rakamlar, Türkiye’de yerel yönetimlere ilişkin 

mevcut durumu ortaya koymakta önemli bir katkı sağlamaktadır. Denetim süreç-

lerine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde bilgi edinme hakkı 

kapsamında ilgililerin kullanımına sunulması, bu yönde sağlanan bir başka fay-

dadır.  

Türkiye’de reform çabalarının önündeki engellerden biri geleneksel yöne-

tim kültürüne bağlı olan bürokratik yapı olarak görülmektedir (Canpolat ve 

Cangir, 2010). Hakim yönetim kültürünün ve ağır işleyen bürokratik yapının 

mevcut reformların uygulama sürecinin yavaşlamasına sebep olduğuna yönelik 

tespitler yönetim sistemlerindeki değişim taleplerine zemin hazırlamaktadır. Bu 

yönde değişiklik adımları kamu yönetiminde köklü dönüşüme zemin hazırlamış-

tır. Parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişle bir-

likte kamu yönetiminin yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanlığı Politika 

Kurulları içinde yer alan kurullardan biri olan Yerel Yönetim Politikaları Kuru-

lu, Türkiye'de yerel yönetim sisteminin geleceği açısından önemli bir gelişme 

olarak değerlendirilmektedir.  

Yeni yönetim sisteminin yapılandırılmasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri kapsamında, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun tanımlaması 

ikinci bölümde, Kurullar başlığı altında yapılmıştır. 

Madde 31: Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şun-

lardır:  

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliş-

tirmek, 
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b)Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun ola-

rak yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak,  

c)Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek, 

ç)Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika 

önerileri geliştirmek, 

d)Türkiye'nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerileri 

geliştirmek, 

e)Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bu-

lunmak, 

f)Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının plan-

lanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, 

g)Etkin bir çevre yönetimin sağlanması için politika ve strateji önerileri 

geliştirmek.  

Görev ve yetki tanımlaması incelendiğinde, yürütme kanadını güçlendi-

ren yeni yönetim sistemi içinde yer alan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun 

yerel gelişmeyi sağlayacak politikaların hız ve etkinliği konusunda yönlendirici 

bir etki ortaya çıkaracağı beklentisi ön plana çıkmaktadır. Bu beklentiye yönelik 

yapılan araştırmalarda bir dönem uygulanan Yerel Yönetim Bakanlığı'nın uygu-

laması ön plana çıkmaktadır. 1978 tarihli, 4951 sayılı Kanun32 kapsamında "hız-

lı değişim sürecinde toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak gelişen yerel yö-

netimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere 

etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak" gerekçesi yerel yönetim 

sisteminin geçmişten günümüze yürütme fonksiyonu çerçevesinde geliştirilme 

hedefinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükü-

met Sistemi içinde yer alan ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan Yerel 

Yönetim Politikaları Kurulu'nun benzer bir gelişme ortaya çıkarabileceği öngö-

rülmektedir.  
  

                                                       
32 Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/6410.pdf 
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7. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE  
MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ 

Yönetim kavramının çok boyutlu tanımlaması içinde küresel yönetim an-

layışının bir ürünü olan yönetişim kavramı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 

de geleneksel yönetim kültürünü değişime yöneltmektedir. Değişim, dönüşüm, 

yeni yönetim anlayışı ekseninde şekillenen Türk idari teşkilat yapısının Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde geleceği nasıl şekillenecek sorgulaması Tür-

kiye'de uygulamaya konulan stratejik, elektronik ve yerel yönetim sistemine 

yönelik reformlar temelinde değerlendirilmektedir. Hükümet sisteminin değişi-

miyle birlikte idari teşkilat yapısında, yönetim kültüründe ve temel fonksiyonla-

rında birtakım dönüşüm adımlarının atılması gerekmektedir. Yukarıda yer alan 

çerçevede Türkiye'de kamu yönetiminde dönüşüm adımları dikkate alındığında 

mevzuat değişikliği ve yapısal uyum ilişkisinin kurulması gerektiğine yönelik 

tespitlere ulaşılmaktadır. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 

merkezi ve yerel yönetimlerin dönüşüm süreçlerindeki temel sorulara yanıt bu-

lunmasına yönelik olarak düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 

Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyonu" konulu proje kap-

samında düzenlenen çalıştay33 serileri kapsamında elde edilen sonuçlara çalış-

manın bu kısmında yer verilecektir.  

Türkiye 2017 yılındaki Anayasa Değişikliğiyle “Türk tipi” Başkanlık sis-

temi ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan, yeni bir 

hükümet sistemine geçmiştir. Yeni yönetim sistemin uygulama süreci, 24 Hazi-

ran 2018 tarihli seçimle birlikte başlamıştır. Bu hükümet sistemiyle uyumlu bir 

yerel yönetim modelinin nasıl oluşabileceği sorusu karşısında izlenecek yönte-

min öncelikle açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır. Başka bir deyişle; yerel 

yönetimler, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde öngörülen devlet tasarımına 

uygun bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru mu yapılandırılacak; yoksa bu yeni-

den yapılanma bir fırsat olarak görülüp, aşağıdan yukarıya doğru yöntemi be-

nimsenerek yerel yönetimlerin gücünün arttırılması şeklinde mi olacaktır?  
  

                                                       
33  Yerel Yönetim İşverenleri Sendikası (YERELSEN) tarafından, 27-29 Nisan 2018 ve 11-

13 Mayıs 2018 tarihlerinde Sakarya ve Afyonkarahisar illerinde, 11 farklı konu başlığı al-
tında düzenlenen çalıştay serilerinde; katılımcıların belirlenen soru, sorun ve gelecek viz-
yonu çerçevesinde gerçekleştirdiği değerlendirmeler çerçevesinde elde edilen sonuçlar 
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

 Bkz:http://yerelsenakademi.org/calistay-hakkinda/calistay-bilgi-kitapcigi/ 
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Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türk idari teşkila-
tının geleceği, iki sorgulama ekseninde analiz edilebilir.  Birinci olarak, kamu 
gücünün daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi için Türkiye’de idari açıdan 
görevlerin ve sorumlulukların paylaşımı nasıl yapılmalı; ikinci olarak ise sürdü-
rülebilir bir yönetsel yapı veya sistemin oluşturulması için ne gibi yasal düzen-
lemeler uygulamaya konulmalıdır temel sorgulama çerçevesidir. Mevzuat deği-
şikliği ve yapısal uyum sürecinde merkezi idare ve yerel yönetimlerin geleceği-
ne yönelik reform beklentileri aşağıda sıralanmaktadır.  

 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; güçlü merkezi idare, standart 
koyma, denetim ve izleme, hesap verebilirlik açısından bir yapılanma 
süreci izlemelidir.  

 Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların ve bakanlıklar arası ilişkilerin yeni-
den düzenlenmesi,  

 Düzenleyici ve denetleyici kurulların görev ve yetkilerinin ilgili ba-
kanlıklara devredilmesi,  

 Yerel yönetim sisteminde, il ölçeğinde yönetilen iller dikkate alınarak, 
hizmet sunumlarında ve erişimde zorluklar yaşanması sebebiyle; farklı 
ölçeklerdeki iller için görev tanımlarının farklılaştırılması,  

 Büyükşehir belediye sistemiyle oluşan güçlü başkan sistemi içinde il-
çe belediye başkanlarının yetkilerinin arttırılması,  

 Merkezi yönetimin taşra ayağında yönetimden sorumlu olan kayma-
kamların konumları, statüleri yeniden gözden geçirilmeli, yetki ve so-
rumlulukları arttırılmalıdır.  

 Yeni sistemle beraber yerel ombudsman birimlerinin oluşturulması ve 
Devlet Denetleme Kurumunun etkinliğinin arttırılması, 

 Belediyelerin vergi tahsilat sürecinde etkin olması için e-belediye uy-
gulama altyapısının geliştirilmesi, 

 Muhtarların belediye meclisinde temsilinin sağlanmasına yönelik bir 
kurumsal yapılanmaya gidilmesi,  

 Bazı yerel yönetim hizmetlerde STK’lar ile proje bazlı iş birlikleri ge-
liştirilebileceği düşünülmektedir.  Bu anlamda ortak çalışma kültürü 
teşvik edilerek; iş birliklerinin belirli protokollere sürdürülebilir hale 
getirilmesi, özellikle kültür ve sosyal alanlardaki belediye hizmetleri-
nin (bilgi evleri, kültür evleri, sosyal tesisler gibi) STK’lara ortaklıklar 
kurulara işletilmesi,  
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 Nitelikli personelin belediyelerde istihdam edilebilmesi ve beklentile-

rinin karşılanabilmesi için “esnek ücret” düzenlemelerinin yapılması; 

ücretlerin ve çalışma hayatının esnekleştirilmesi,  

 Yerel yönetimlerde görev yapan her personelin iş ve görev tanımları-

nın yapılması, yeni istihdam edilecek her bir kişi için bu iş ve görev 

tanımları dikkate alınması ve yerel yönetimlerde kariyer mesleği oluş-

turulması, 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların görev tanımlarında yerel 

yönetimlere devredilebilecek olanlar hakkında tespitler yapılması,  

 Büyükşehir belediye sisteminin Anayasal zeminde tanımlanması öne-

rilmektedir. 

 Büyükşehir belediyesi olabilme kriterlerine nüfusa ek olarak yeni kri-

terler getirilmelidir. Bu kriterler üzerinden kalkınma, dijitalleşme, tu-

rizm, ticaret gibi kademelendirme yapılması, 

 Belediyenin hizmet sunduğu kışlık ve yazlık nüfus arasındaki farkın 

yüksek olması nedeniyle aktarılan kaynak hizmet sunumlarında yeter-

siz kalmaktadır. Yazlık ve kışlık nüfus kriteri GBVG'den kaynak tah-

sis edilmesinde kullanılmalıdır. Öneri olarak 1. ve 2. ikamet sistemi 

uygulaması mevzuat temelinde uygulamaya konulması,  

 Yeni sistem ağırlıkla Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini tanımlamaktadır; 

yerel yönetimlerle ilgili yerel yönetim sistemini etkileyecek düzenle-

meler bulunmamaktadır. Yeni sistemde yeni bir mahalli idareler re-

formu ve bu çerçevede yeni uyum yasalarının çıkarılmasına yönelik 

hazırlık yapılması, 

 Belediyeler büyükşehir belediyeleri, orta ölçekli ve küçük ölçekli be-

lediyeler olarak yasal zeminde gruplandırılması ve görev tanımlarının 

yapılması, 

 Muhtar Çalışma Yönetmeliği çıkarılmasına yönelik çalışma yapılması,  

 Yeni sistem değişikliği ile beraber STK’ların karar alma mekanizma-

larına dâhil edilmesine ilişkin yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi 

önerilmektedir.  
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SONUÇ 
Türkiye'de uygulamaya konulan, Türk idari teşkilatının değişim serüveni-

ni yansıtan yasal düzenlemeler, kamu yönetiminin temel değişim adımlarını ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle küresel sistemin parçası olarak yapılandırılan yöne-
tim kültürünün devamlılığı, yenilenen yönetim sisteminin etkin ve verimli çıktı-
lara ulaşabilmesi için uygulamaya reformlar gerek merkezi gerekse yerel yöne-
timler tarafından önceliklendirilmektedir. Strateji odaklı yönetim ve planlama, 
hız ve verimlilik temelinde elektronik hizmet ve katılım uygulamaları, yerel 
katılım ve farkındalığı arttırmaya yönelik yerel yönetim reformları Türkiye'de 
yönetimde dönüşümün hikayesini oluşturan temel adımlar olarak değerlendiril-
mektedir.  

2017 referandumuyla birlikte yeni bir dönüşüm sürecinin adımları atıl-
mıştır. Türk idari teşkilatında köklü bir değişimi beraberinde getirecek olan bu 
adım, hükümet sisteminin değişimiyle birlikte merkezi ve yerel yönetimlerin 
temel uygulama birimlerinin kurumsal ve fonksiyonel yapısında değişiklikleri de 
belirleyecek niteliktedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen, uygulayıcıları, politika-
cıları ve akademik çevreleri bir araya getiren çalıştaylar kapsamında elde edilen 
sonuçlar, mevzuat ve yapısal uyumda yetki paylaşımı sorgulamasıyla kategorize 
edilmiştir. Bu sınıflandırmada yeni sistemde yetki ve görev paylaşımına yönelik 
beklentiler, kurumsal yenilenme ve yeniden yapılanma talepleri üzerinde bek-
lentilerin yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Özellikle merkezi idare ve yerel yöne-
tim birimler üzerinden kurgulaması yapılan yeni sistemde yetki ve görev payla-
şımı ve bunlarla orantılı kaynak paylaşımının öncelikli olarak ön plana çıktığı 
görülmektedir. Dönüşümün yönetiminde bir diğer vurgunun yasal düzenleme 
üzerine odaklandığı tespit edilmektedir. Özellikle yeni sistemde yerel yönetimle-
rin merkezi idare karşısında güçlendirilmesine yönelik mevzuat taleplerinin 
sayıca fazlalılığı yerel yönetimlere yönelik talebin gelecek dönemde artacağına 
yönelik bir işaret olarak düşünülmektedir.  

Türkiye'de reform geleneğine bakıldığında, gereklilik ve uyum ilişkisinin 
varlığı ön plana çıkmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim kültü-
rünün çizdiği gereklilik ekseninde uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemiyle siyasi istikrar, yönetimde çift başlılık sorununun giderilmesi, 
halkın seçtiği yürütme organının denetleme alanının genişlemesi, yönetimde 
bürokratik vesayetin kaldırılmasına yönelik beklentilerin bir ürünü olarak 2023 
Vizyonuna ulaşılması hedefleriyle 24 Haziran seçimleri ardından uygulamaya 
konulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir yönetim kültürü 
iklimine geçiş öngörülmektedir. Özellikle yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
anayasal tasarımında yürütme kanadının güçlenmesiyle birlikte; idarenin bütün-
lüğü esası içinde yerel yönetim birimlerinin de gelecek dönemde yetki ve so-
rumluluklar bakımından güçleneceğine yönelik bir beklenti ön plana çıkmakta-
dır.  
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GİRİŞ 
Toplumun ihtiyaçlarının yalnızca devlete bağlı kurum ve kuruluşlar tara-

fından karşılanması ile medeniyet seviyesi arasında ters bir orantı mevcuttur. Bir 
anlamda toplumun ihtiyaçlarını karşılama noktasında gönüllülük esasının ve 
konu ilgili ilgili paydaşların karar alma mekanizmasını etkilediği ölçüde mede-
nidir toplumlar. Bu paydaşların en başında da yerel yönetimler ve birimler gel-
mektedir. 

Yerel yönetimler her ne kadar halka hizmet götüren en yakın yönetim bi-
rimleri olsa da hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini çoğu zaman tek başı-
na gerçekleştiremez. Aynı durum yerel düzeyde demokrasi ve yönetişim için de 
geçerlidir. Yerel yönetim birimlerinin halkın katılımını arzu edilen seviyelere 
çıkarmak için kamu kurumu olmayan kurum ve kuruluşlara ihtiyacı vardır. Bu 
kurum ve kuruluşların önde gelenleri katılım açısından Sivil Toplum Kuruluşla-
rı, örnek yönetim modeli açısından kardeş şehir/belediyeler ve hizmet açısından 
belediye iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirilmiş kurumlardır.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların Afyon ayağının VII. Otu-
rumunda tartışılan Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İş Birliği Stratejileri 
konusu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber yerele daha fazla de-
mokrasi ve hizmet sağlanması bakımından bahsi geçen kurum ve kuruluşların 
kapasitelerinin, yetkilerinin ve sınırlarının neler olabileceği tartışılmıştır. 

Bu çalışmada, yerel yönetimlerin alternatif hizmet sunma yöntemleri, Be-
lediye İktisadi Teşebbüslerinin (BİT) merkeziliği ve özerkliği sorunu, hizmet 
sunumunda özelleştirme, kardeş belediyecilik uygulamasının geliştirilmesi ve 
bazı hizmetlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) bırakılması ve belediye-STK 
iş birliği konularına değinilecektir. Her konu özelinde söz konusu kurum, kuru-
luş ve uygulamalarla genel bilgiler paylaşıldıktan sonra literatürdeki sorunlar 
özetlenerek bu sorunlara yönelik çalıştay kapsamında elde edilen çözüm önerile-
ri metin içerisinde italik olarak sunulacaktır. 

                                                       
  Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü. 
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Bu oturum, 2’si Profesör, 2’si Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 4 akademis-

yen, 1 ilçe belediye başkanı, 2 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 1 uzman ve 1 

belediye teftiş kurulu başkanı olmak üzere 9 katılımcı ile gerçekleşmiştir.  

1. YEREL YÖNETİMLERDE ALTERNATİF HİZMET  
SUNMA YÖNTEMLERİ 

Türkiye’de yerel yönetimler gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yeterli öl-

çüde yönetsel ve mali özerkliğe sahip değildir. Bu durum geniş yelpazedeki 

hizmet arzını sağlamak için yerel yönetimlerin alternatif hizmet sunma yöntem-

lerine başvurmasına sebebiyet vermektedir. Yerel hizmetler pek çok farklı yola 

başvurarak özelleştirilebilir. Özelleştirmeler, hizmetin türü, niteliği, piyasa du-

rumu, mevzuattaki yeri ve karar alıcıların tercihlerine bağlı olarak farklılık gös-

terebilir (Eryiğit ve Yörükoğlu, 2012:152). Çalışmanın derinliği ve kapsamı 

bakımından yalnızca bu yöntemlere ismen değinilecektir.34 

Şekil 1. Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri 

 
  

                                                       
34  Yerel yönetimlerin uyguladıkları özelleştirme yöntemlerini ayrıntılı olarak incelemek için 

bknz: 
 Burak Hamza Eryiğit ve Fuat Yörükoğlu. (2012) “Yerel Yönetimlerde Özelleştirme Yön-

temleri ve Hukuksal Altyapı” Öneri Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 37. İlgili Link: 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/165688 

İhale

İmtiyaz
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1.1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Mali Özerkliği 

Çalışmamızı yakından ilgilendiren alternatif hizmet sunma yöntemlerin-

den biri de Gönüllülük veya Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Sivil Toplum Kuruluş-

ları (STK), literatürde resmî kurumlardan bağımsız kuruluşlar olarak tanımlansa 

da Türkiye özelinde özellikle de metropollerde bu durum uygulamaya yansıma-

maktadır. Türkiye’de STK’lar, mali bağımlılığı sebebiyle birçok etkinliğini 

belediyeler üzerinden gerçekleştirir hale getirmiş, tıpkı bir kamu kurumu gibi 

hareket etmeye başlamıştır. Bu durum STK’ları sivilleşmeden çok kamulaşmaya 

doğru sürüklemektedir. STK’lar kendilerine misyon edindikleri eylemlerini 

hayata geçirirken kendi bütçesi ve yönetim organizasyonu ile hareket etmesi, 

merkezi ve yerel yönetimlerden fazla destek almaması gerekir.  

Sivil toplumun tamamen kamu bütçesine bağımlı olmadan kendi bütçesi 

ve yönetim organizasyonu ile hareket ederek yerel yönetimlerin alternatif hizmet 

alanlarında görev alabilirler. 

1.2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarafsızlığı 

Türkiye’de STK’lara yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi amacından 

sapmasıdır. Çoğu zaman ideolojik veya siyasi yönelimleri öne çıkan STK’ların; 

yerel yönetimlerin alternatif hizmetlerinde görev icra ederken kuruluş amacına 

yönelik hareket etmelidir. Kamu kaynağı uğruna kendi amaçlarının dışına çıka-

rak kamunun bir parçası olmaması gerekir.  Yerel yönetimlerin alternatif hizmet 

üretme sürecinde paydaş olarak kendilerine yakın STK’ları tercih etmeleri za-

man zaman beklenilenin altında çıktılara neden olabilmektedir. Yeni sistemde 

bu hususun dikkate alınarak düzenlemeler yapılması önerilmektedir. 

1.3.  Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Mevzuatın Yeniden  
Düzenlenmesi 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) “Sivil Toplum Kuruluşları 
ile Kamu Sektörü İlişkileri” adlı projesinin çıktılarından birisi STK’lar ile kamu 
kurumları arasındaki ilişkiyi düzenleyen, üzerinde uzlaşılmış ilkeler, mekaniz-
malar ve sorumlulukları içeren bir çerçeve mevzuat bulunmaması tespitidir. Bu 
mevzuatın eksikliği, kamu-sivil toplum ilişkilerinin kişiler arasında kurulmasına 
ve aynı çıkarlara, felsefeye ve endişeye sahip olmayanların sürecin dışında kal-
dığına sebebiyet verdiğini belirtmektedir. İş birliklerinin tanımlanmaması, bu-
nun kişilerin inisiyatifine bırakılması ve koordineli bir şekilde çalışma konusun-
da engeller yaratmaktadır. (TÜSEV, 2013:4). Bu bağlamda; alternatif hizmet 
sunmayı tanımlayan ilgili mevzuat, yerel yönetimlerin paydaşları ile iş birliği 
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yapmaları hususunda yetki sorununu çözmemektedir. Bu anlamda, mevzuatın 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de dikkate alarak yeniden gözden geçi-
rilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir,Alternatif hizmet 
yönetiminde hizmetlerin çeşitlendirilmesi noktasında paydaşlara ilişkin net ta-
nımların yapılması gerekir. Bu anlamda demokrasi ve katılımın kolaylaştırılması 
ve üretimde ve tüketimde etkinlik gibi birtakım ilkelerle alternatif hizmetler 
belirlenebilir, STK’lar içerisinde bir çıkar çatışması mevcut. Eğer temel ilkeler 
belirlenirse ve bu bağlamda yürütülürse daha etkin ve başarılı sivil inisiyatif 
sağlanabilir. Yerel yönetimlerin alternatif hizmetlerine katılım sağlayan STK’lar 
içerisinde yaşanabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi adına temel ilkeler belir-
lenebilir. Alanında yetkin ve başarılı STK’ların alternatif hizmet alanlarına sağ-
lıklı katılımını sağlayacak önlemler alınabilir.  

1. 4. Karar Alma Süreçlerine STK’ların Dahil Edilmesi 

Merkezi ve yerel yönetimlerin belirlediği politikaların toplumun ihtiyaç-
larını ve beklentilerini karşılayabilmesi için karar alma süreçlerin ilgili paydaşla-
rın dâhil edilmesi mutlak suretle gereklidir. Bu hem demokratikleşme düzeyinin 
arttırılması hem de yönetişim kavramının uygulamada yer bulması için gerekli-
dir. Yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber STK’ların, politika üretiminde ve 
uygulamasında sürece dâhil edilmesi, devletin artan yükünü hafifletmesi ve 
devlet dışı örgütlenmeleri teşvik etmesi öngörülmektedir (Bulut, Akın ve Kah-
raman, 2017: 24). Bu bağlamda; alternatif hizmet alanlarının belirlenmesinde 
yerel yönetimlerin paydaşlarının da görüşlerini alması, paydaşların aktif katılımı 
açısından önemlidir. Yeni sistemle beraber alternatif hizmet sunma yöntemleri-
nin belirlenmesinde hangi yetkilerin hangi kurum ya da kuruluşlara verileceğini 
açıkça belirlenmesi gerekir, Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren alternatif 
hizmetler konusunda bütün farklı kesimlerin katılımını ve sahiplenmesini sağla-
yacak düzeyde geliştirilecek proje kapsamında yürütülmesi daha faydalı olacak-
tır. 

1.5. STK ve Üniversite İş Birliği 

Alternatif hizmet sunumunda paydaşlar STK’lar ile sınırlı değildir. Gü-
nümüz Türkiye’sinde sayıları 206’yı bulan, illerden öte ilçelere de kurulmaya 
başlayan üniversiteler, fakülteler ve meslek yüksekokulları stratejik ortak niteli-
ğindedir (YÖK, 2018). Yerel düzeydeki politikaların ilgili kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği içerisinde belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde üniversitelerin katkısı-
na başvurulması her alanda bütüncül bir kalkınmanın önemli aşamalarından biri 
olabilir (Öktem ve Kahraman, 2004:155). 
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Yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan üniversiteler bu 
noktada bir köprü görevi üstlenebilirler. Üniversiteler bu konuda daha fazla 
inisiyatif alarak, bilgi birikimlerini yerel yönetimlere ve paydaşları aktarması 
faydalı olabilir. 

1.6. Toplumsal Zihniyetin Dönüşümü 

Türkiye’de, özellikle kamu yönetimi alanında, birçok politika ve para-
digma Batı’nın tecrübesi ışığında gelişmiş ve değişmiştir. Batı tarihi ile kıyas-
landığında oldukça yeni sayılabilecek katılım konusu için de aynı durumun ge-
çerli olduğunu belirtebiliriz. Bu tespitten hareketle; Yukarıda belirtilen hususla-
rın ve önerilerin hayata geçirilip sürekliliğinin sağlanabilmesi için toplum taba-
nında kültürel bilincin geliştirilerek bir zihniyete dönüştürülmesi hayati öneme 
sahiptir. 

2. HİZMET SUNUMUNDA ÖZELLEŞTİRME 
Neo-liberal politikalarla beraber devletler, ekonomi alanında bir takım 

özelleştirilmeye uygulamalarına gitmiştir. Özelleştirme kavramı genellikle Ka-
mu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) özel bir kuruluşa devredilmesi veya satılması 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, yerel yönetimler özelinde ise genel tanı-
mın yanı sıra bir önceki başlıkta tartışılan alternatif hizmet yöntemlerinin kulla-
nılmasını da içermektedir. Alternatif hizmet yöntemlerinin kullanılması, yerel 
yönetimlerin sunmakta yükümlü olduğu kimi hizmetlerin belirli bir ölçüde özel-
leştirilmesidir.  

2.1. Özelleştirme Uygulamalarında Etkinlik 

Yerel yönetimler boyunda özelleştirme ve özerklikle ilgili literatür ince-
lendiğinde her ikisinin de üç başlık etrafında şekillendiği söylenebilir: mali, idari 
ve siyasi özerklik (Arıkboğa, 2015:55). Yerel yönetimler bu yönteme, etkin 
hizmet sunma amacı ile daha az kaynak kullanarak mali özerkliklerini ve vesa-
yet denetiminin etkisinden sıyrılarak idari özerkliklerini artırmak amacı ile baş-
vurmaktadır (Vural, 2015:18). Türkiye özelinde daha çok elektrik ve su hizmet-
lerinde gözlemlenen bu değişim, kimi zaman belediyelerin ciddi gelir kaynağı 
elde ettiği bir uygulama haline gelmiştir.  Bu durum Türkiye’de özelleştirmele-
rin amacını ön plana çıkarmıştır. Bir kamu hizmeti kâr amacı ile satılmamalıdır 
görüşünün hâkim olduğu tartışmalar sonucu; yeni sistem ile beraber özelleştiri-
lecek hizmet birimlerinde, özel sektörün profesyonelliğini ve kamunun çıkarını 
gözeten bir ortaklığın tesis edilmesi önerilmektedir. 
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2.2. Özelleştirme Uygulamalarında Denetim 

Özelleştirme ile piyasaya dâhil kuruluşlar için gereken rekabet ortamı 
sağlanamadığı sürece özelleştirmenin temel amaçlarından biri olan hizmette 
etkinlik sağlanmış olmaz. Bu duruma mahal vermemek için devletin rekabeti 
sağlayıcı birtakım düzenlemelere gitmesi gerekir. Düzenleyici kurumlar ve yasal 
düzenlemeler bu noktada anahtar role sahiptir (Sezgin, 2010: 168). Yeterli nite-
liğe sahip olmayan şartnameler ve denetim konusundaki eksiklikler, sürdürülebi-
lir hizmet üretiminde aksaklıklar yaşanmasına, kalitenin ve verimliliğin düşme-
sine sebebiyet vermektedir (DPT, 2001:93). Denetim, objektif standartlara göre 
belirlenmeli, bu standartlara göre hareket edilmeli ve sürdürülebilir bir denetim 
mekanizmasının sağlıklı bir ortam yaratacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda; 
yerel yönetimlerin hizmet sunumunda gerçekleştirdikleri özelleştirmelerde dene-
tim mekanizmalarını etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

2.3.  Özelleştirme Uygulamalarında Monopol Yapının  
Önlenmesi 

Kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında rekabetin yeri oldukça 
önemlidir. Uluslararası tecrübeler, yerel düzeyde hizmet sunumunda rekabet 
sağlanmasının mali ve etkinlik konularında olumlu yansımaları olduğu gözlem-
lenmiştir (Eren ve Kılıç; 2006: 99). Diğer yandan hizmet özelleştirmelerindeki 
çeşitli yakınlıklar, akrabalık ve siyasal ilişkilerin varlığı yeterli ölçüde rekabet 
ortamı sağlayamamaktadır (DPT, 2001:93). Hizmet sunumunun özelleştirilme-
sinde özel sektörün tekelleşmesini ve tek belirleyici olmasını engelleyecek ön-
lemler alınmalıdır. 

2.4. BİT Özerkliği ve Merkeziliği 

Türk kamu yönetiminde neo-liberal politikaların etrafından şekillenen 
Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışıyla beraber birtakım değişim yaşanmıştır. 
Bu değişimlerin yerel boyutta bir yansıması da Belediye İktisadi Teşebbüsleri-
dir. Belediye İktisadi Teşebbüsleri, kimi yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla 
belediyeler tarafından kurulan veya yönetimine ortak olunan, bağımsız bir büt-
çeye sahip özel hukuk tüzel kişileridir (Bozlağan, 2004; Özdemir, 2008:43; Nas, 
2014:24).  

BİT’ler kurulurken yerel düzeyde kamuya sunulacak hizmetlerin daha et-
kin, aktif ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla hukuksal (özellikle 
özel hukuk alanındaki) düzenlemelerden faydalanırken bürokratik engelleri 
aşmak hedeflenmiştir (Özdemir, 2011). 



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İş Birliği Stratejileri | 251 
 

Literatürde BİT’lerle ilgili başlıca sorunlar şu şekilde özetlenebilir (Nas, 

2014); 

• Zorunlu olsun veya olmasın belediyelerin sunduğu her hizmette BİT 

kurarak faaliyette bulunmasından kaynaklanan, asıl amacı hizmet 

sunmaktan sıyrılıp belediyelerin ‘şirket belediyelere’ dönüştürmesi, 

• Belediyelerin hizmet yelpazesinin oldukça geniş olması sebebiyle bu-

lunacakları teşebbüslerin geniş yetkilerle donatılabilmesi, 

• Kalkınma amaçlı yerel hizmetten çok kişisel ve siyasal çıkarlara alet 

edilmesi,  

Yerel düzeyde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, yetkileriyle orantılı 

mali özerkliğe sahip olmayan yerel yönetimler için Belediye İktisadi Teşebbüs-

ler (BİT) hizmet sunumunda önemli bir yere sahip olabilmektedir. Türkiye’de 

BİT’ler gerek kamu yönetiminin yapısı gerekse neo-liberal politikaların etkisi ile 

yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan belediyelerde sıkça başvuru-

lan bir hizmet sunma yöntemi olmuştur (Özdemir, 2011: 78). 

Kar amacı güden ve gütmeyen birçok hizmet alanında faaliyet gösterebi-

len BİT’ler, tüzel kişilikleri sayesinde hızlı ve etkin hizmetler yürütebilirken 

sahip oldukları bu tüzel kişilik bir takım eleştirilere sebebiyet vermektedir. Bu 

eleştirilerin başında belediyelerin mevcut durumu ve yönetim ilişkilerinden 

kaynaklanan politize olma durumudur. Belediyelerin siyasi yönü bu kurumların 

kuruluş amacından sapmasına ve piyasanın gereklerine göre hareket edememe-

sine sebebiyet verebilmektedir (Özdemir, 2011; Bozlağan, 2004). 

BİT’lerin yönetsel ilişkilerine yönelik getirilen eleştirilerin yanı sıra bağ-

lantılı olarak kendi içerisinde merkezi yapısı, piyasada oluşturduğu tekel yapı, 

denetim sorunları ve personel kaynaklarındaki kayırmacılık da getirilen eleştiri-

ler arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda; BİT’lerde karar alma mekanizmala-

rındaki merkezilik sorununun çözülerek iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmek-

tedir. Bu kapsamda yönetim ve denetim birimlerinin yetkilerinin netleştirilmesi, 

sürece daha fazla paydaşın dâhil edilmesi, kurumsal yapının demokratikleştiril-

mesi, karar alma sürecinde siyasi kaygıların en aza indirilmesi ve nepotizmin 

ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınabilir. 
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3. STK’LARIN KARAR ALMA SÜRECİNE DÂHİL OLMASI 

Karar alma süreçleri incelenirken, iki boyutta ele alınabilecek iki kavram 

ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi katılım/demokrasi, diğeri ise karar 

verme/almadır. Bu iki kavram siyasetin ve yönetim ilkelerinin birlikteliğini 

yansıtan iki önemli kavramdır (Şekil 2). 

Şekil 2. Katılım/Demokrasi ve Karar Alma/Vermenin Siyaset ve  

Yönetimdeki Birlikteliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk olarak katılım ve demokrasi kavramlarını ele alacak olursak eğer, katı-
lımın demokrasinin uzun yıllar boyunca kaydettiği gelişimin günümüzdeki nok-
tası olarak görebiliriz. Demokrasi farklı siyaset bilimciler tarafından farklı ta-
nımlarla açıklanmaya çalışılsa da üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulunmamakta-
dır. Tanımının yanı sıra esasında demokrasinin ne olması gerektiği üzerine de 
bir anlaşma sağlanamamıştır.35 Demokrasi farklı zamanlarda ve farklı yerlerde 
insanlar ve toplumlar için farklı şeyler ifade etmiştir (Dahl, 2010:9). Demokrasi-
nin tanımından daha çok işlevine odaklanılan bu başlık altında, demokratik sü-
reç kriterlerinin başında etkin katılım gelmektedir. Katılım iki yönlüdür. Birinci-
si isteğe bağlı bir durum, eylemdir. Bu eylem sadece oy verme davranışı olarak 
görülse de (Nacak, 2014: 203 akt. Kaypak ve Bimay, 2017) çalışmamız kapsa-
mında bu yeterli bir eylem değildir. Bir politika önerisi kabul edilmeden önce 
tüm ilgili ve paydaşlar tarafından görüş bildirmeleri gerekir. Bunu yaparken 
katılım diğer yöne ortaya çıkmaktadır. Bu yön görüş bildirenlere eşit ve etkin 
imkanlar sunulmasıdır (Dahl, 2010:47).  

                                                       
35 Demokrasi hakkında daha detaylı tartışmalar için bknz. Robert, Dahl. Demokrasi Üzeri-

ne. II. Baskı. Çeviren: Betül Kadıoğlu. Phoenix Yayınları, Ankara 

STK

Katılım
Demokrasi

Karar Alma
Karar Verme

SİYASET YÖNETİM 
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Türk kamu yönetiminde durum biraz farklıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükü-

met Sistemine geçişte kullanılan en önemli söylemlerden biri Weberyan, hantal 

bir bürokrasi yapısını önlemek olsa da Türkiye, merkezci yapısını korumaktadır. 

Hem bu yapının hala korunuyor olması hem de yeni sistemle beraber henüz bir 

zihinsel dönüşümün yaşanmaması yöneticilerin astları kararlara katılmasını 

engellemektedir. Zira astlar da karar alma mekanizmalarına çok fazla dahil ol-

mak istemezler (Sezer, 2015:10 akt. Kaypak ve Bimay, 2017). Bu düzen merke-

zi yönetim ve yerel yönetim (ve paydaşlarına) da yansımaktadır. Merkezi yöne-

tim sahip olduğu yetkiyi bu mekanizmalarla mali konular ve nitelikli insan kay-

nağı gibi nedenlerle çok fazla paylaşmak istemediği gibi yine bu mekanizmalar 

aynı nedenlerle karar olma organlarını etkileyememektedir. 

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumların çoğunda, özellikle bu 

oturumda, STK’ların önemine sıkça değinilmiştir. Yapılan tartışmalar sonucu, 

küreselleşmenin en üst seviyeye ulaştığı günümüzde yerel yönetimler ve demok-

rasi bakımında oldukça büyük öneme sahip olan STK’ların neden karar alma 

süreçlerine dâhil olamadığı, arzu edilen durumun yani STK’ların karar alma 

süreçlerine dâhil olarak yönetişim ilkesinin gerekliliklerinin nasıl yerine getire-

bileceği konusunda tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Bilgi üretimi, çalışma 

alanları, yönetim, yönlendirme, mali yapı ve iş birliği konuları bu oturum başlı-

ğının özünü oluşturmuştur. Bu bağlamda; STK’ların işlev ve amaçlarına göre 

sınıflandırılarak karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına katılımının sağlan-

ması;  Yeni sistem değişikliği ile beraber STK’ların karar alma mekanizmalarına 

dâhil edilmesine ilişkin yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi; Yerel yönetim-

ler ile STK’lar arasında iş birliğini sağlayacak düzenli çalışan bir network oluş-

turulması; STK’ların karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesinde sosyal etki-

lerinin dikkate alınması; STK’larla ilgili toplumda yaygın bir şekilde görülen 

güven sorununun çözülmesi; STK’ların yerel yönetimlerde karar alma meka-

nizmalarında yer alabilmeleri için bilgi ve donanımlar hususunda kendilerini 

geliştirmesi, amaçları ve işlevleri doğrultusunda uzmanlaşması; STK’lar yerel 

yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılarak belirli roller üstlenebilmesi 

için bağımsızlıklarını koruyarak özerk kalmalarına dikkat etmesi gerekmektedir. 
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4. KARDEŞ BELEDİYECİLİK UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ 

Kardeş şehir/belediye kavramı literatürde birbirinin eş anlamı sayılacak 

farklı kelimelerle kavramlaştırılmıştır.36  Genellikle kavramlara tanım olarak iki 

ulusal veya uluslararası kent arasında ilişkiler ve iş birliği kurulması ve -benzer- 

iki kent arasında dengeli bir dayanışma içerisinde olmaları olarak atfedilmekte-

dir (Özcan, 2006:7). Bu ilişki, iş birliği veya dayanışma derin ve uzun vadeli 

olurken, kültürel, ticari, kalkınma, çatışma çözümü gibi pek çok farklı sebep 

üzerine şekillenebilir. Buradaki esas amaç her iki kentin de toplumlara yarar 

sağlama amacıyla gerçekleştirilir (TDBB, 2016:3). 

Kardeş şehir uygulaması 1950’li yıllarda II. Dünya Savaşının ardından 

görülmeye başlamıştır. Toplumlar savaşın yıkıcı etkisinden sıyrılmak için mütte-

fikleri ve eksenindeki ülkelerden yardım almış, yeni ve kalıcı ilişkiler kurmaya 

başlamıştır. 1950 yılında Almanya’nın Ludwigsburg ile Fransa’nın Montbeliard 

şehirlerinin birbirlerini kardeş şehir olarak benimsemesi ise eski düşmanlar ara-

sında kurulan ilk ilişkilerden biridir. Bununla birlikte modern anlamda kardeş 

şehir uygulaması 1956 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower katkılarıyla 

meydana gelmiştir. Eisenhower’a göre kardeş şehir uygulamasının amacı, ‘ulus-

lararası iletişimi ve etkileşimi kişiler arasından şehirlerarası seviyeye taşıyarak 

uluslararası uzlaşıyı arttırmak ve nihayetinde dünya barışını sağlamaktır 

(Ramasamy ve Cremer, 1998:449).  

Kardeş şehir uygulaması başlangıcı II. Dünya Savaşı ardından müttefik 

devletlerarasında yardımlaşma ve yeni ilişkiler kurma anlayışı çerçevesinde 

gerçekleşmeye başlamıştır. Bu kardeş şehir uygulamasının dünyada yaklaşık 70 

yıllık bir geçmişe ve birikime sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye’de ise ilk 

uygulamaları 1960’lı yıllarda kayda geçse de 2000’li yıllarda arttığı gözlemlen-

miştir. Kardeş şehir uygulamasının asıl amacının benimsenmesi ise 2011 yılın-

daki Van depremi ile birlikte olmuştur. Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay, 

birçok ilin ve ilçenin Van-Erciş’i kardeş şehir olarak benimsemiş ve gerekli 

maddi manevi desteğini göstermiştir. Yıkıcı etkisi büyük olan bu deprem, aslın-

da daha büyük bir yıkıcı etkiye sahip II. Dünya Savaşının ulusal boyuta yansı-

mış hali olarak yorumlanabilir. Kardeş belediyecilik uygulaması yardım ve da-

                                                       
36  Ayrıntılı bilgi için bknz. Hikmet Salahaddin Gezici ve Mustafa Kocaoğlu (2018). “Dün-

yada ve Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamaları” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. s.115 
İlgili Link: 
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/fe755445dfea3b3_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel
%20Yonetimler%20Dergisi 
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yanışma boyutuyla tecrübe eden Türkiye, uluslararası ölçekte de ilişkilerini 

güçlendirmektedir ve yıldan yıla kardeş şehir sayılarında artış gözlemlenmekte-

dir. 1992-2017 yılları arası 26 yıllık bir dönemde 1632 kardeş şehir ilişkisi ku-

rulmuştur (Akman ve Akman, 2017:235). 

Belediyelerin yerel ve ulusal ölçekte ortaklık kurabileceği birçok kurum 

be kuruluş bulunurken, uluslararası düzeyde de işbirlikleri geliştirebilmektedir. 

Bu iş birliklerin başında kardeş belediyecilik uygulaması gelmektedir. Türkiye 

genelinde belediyelerin yapmış olduğu iş birlikleri 1500’ün üzerindedir (Gezici 

ve Kocaoğlu, 2018). Türkiye’de bu kadar yüksek sayıda karşılıklı iş birliğinin 

bulunmasına karşın ne derecede etkin olduğu literatürde tartışmalıdır. Kardeş 

belediyecilik uygulamasının sembolik olmaktan çıkarılmasını sağlayacak önlem-

lerin alınması ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Kardeş belediyecilikte sadece iş birliği değil diğer yerel paydaşların da etkileşim 

de bulunmaları önem arz etmektedir. Kardeş belediyecilik uygulaması sosyal, 

ekonomik ve kültürel boyutta eşit şehirler, belediyeler arasında yapılması gere-

kir ve belirli dönemlerde kaydedilen ilerleme tespit edilerek değerlendirilmeli-

dir. Merkezi yönetim kardeş belediyecilik uygulamalarına – özellikle başarılı 

uygulamalara sahip belediyeleri teşvik edebilir. Belediyelerin stratejik iş birlik-

lerini geliştirmesi için kentsel politikalar, ulaşım gibi konularda uluslararası 

kardeş belediyecilik uygulamaları geliştirilebilir. Uluslararası kardeş belediyeci-

lik için büyükelçilikler anahtar rol oynayabilir. Teknik ziyaretlerin düzenlenmesi 

faydalı olabilir. Bu sürece üniversiteler ve akademisyenler dâhil edilmelidir. 

Kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında yerel kaynakların dışarı aktarılma-

sı konusunda mevzuat sorunları bulunmaktadır. Yeni sistemde bu sorunları gide-

recek düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır. Tematik başlıklar altında 

(çevre kardeşliği, sivil toplum kardeşliği, tarih kardeşliği gibi) kardeşlikler ve 

alanında özgün pratiği bulunan belediyeler arası kardeş belediyecilik uygulama-

ları geliştirilebilir. 
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5. BAZI HİZMETLERİN STK’LARA BIRAKILMASI VE  
BELEDİYE-STK İŞ BİRLİĞİ 

Türkiye’de hem yerel yönetimler hem de STK’lar uygulamada, literatürde 
öngörüldüğü ölçüde yetkiye ve mali kaynağa sahip değildir. Her ikisi arasında 
yaratılacak iş birlikleri hizmet kapasitelerini arttırırken, etkin hizmet temin ede-
cek ve azalan iş yükü demokrasinin ve katılımın artmasına imkân verecektir. 
Bunun yanı sıra, Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini yürüttüğü bölge veya 
toplumun ihtiyaçlarını örgütlü bir şekilde sisteme aktarması ve bu ihtiyaçların 
talebinde temsilci rolünü üstlenerek siyasi bir oyuncu haline gelmesi, devletin 
müdahale alanına girmediği, müdahale etmekte zorlandığı veya müdahale etmek 
istemediği alanlarda politika geliştirebilme ve geliştirilen politikalara etki ede-
bilme gücü günden güne artmaktadır (Bulut vd. 2017: 31-32). Bu bağlamda; 
birtakım hizmetler belirli bir bütçe aktararak (kentin güzelleştirilmesi, çöp hiz-
metleri vs.) halka en yakın birimler olan muhtarlıklarla ortak çalışan STK’lara 
devredilmesi faydalı olabilir. 

5.1. Yerel Yönetimler ve STK İş Birliklerinin Geliştirilmesi 
TÜSEV’in çalışmanın önceki kısımlarında bahsi geçen raporunda kamu 

ile sivil toplumun ilişkilerinin artmasının, kamu ile STK’lar arasında, bilgilen-
dirme, danışma, diyalog ve iş birliği ilkelerinin gerekliliğine bağlı olduğu vur-
gulamaktadır. Mevcut durum, sivil toplum kuruluşlarının kamusal karar süreçle-
rine erişimini kısıtlamakta olup, şeffaflık ve eşitlik ilkelerini benimseyen etkin 
bir yapının hâkim olduğu mekanizmalara ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. 
(TÜSEV, 2013:14). Bu ilkelerin yanı sıra, sivil toplum ve kamu arasında iş bir-
liğini düzenleyen mevzuatın eksikliği, STK’ları politika yapım sürecinin dışında 
bırakmakta ve bir paydaş olarak görülmesine engel olmaktadır (Bulut vd. 2017: 
32). Bu yasal zemin sağlanarak, bazı yerel yönetim hizmetleri, STK’lara bırakı-
lırken proje bazında iş birlikleri geliştirilebilir. Bu anlamda ortak çalışma kültü-
rü teşvik edilerek, iş birliği belirli protokollere bağlanarak sürdürülebilir hale 
getirilmedir. 

5.2. Birtakım Hizmetlerin STK’lara Devri 
Sosyal ve kültürel hizmetlerin çeşitliliği ve sosyal belediyecilik faaliyetle-

ri, diğer yerel birimlerle kıyaslandığında mali gücü nedeniyle yoğunlukla Bü-
yükşehir Belediyeleri tarafından yürütülmektedir. (Negiz, 2011:339). Bu durum, 
yüz ölçümü 40.000 km2’lere varan belediyelerde kimi hizmetlerin yürütülme-
sinde aksaklıklar oluşturabilmektir. Bu noktada, derin bir strateji, kapsamlı bir 
program ve nitelikli insan kaynağı gerektirmeyen; özellikle kültür ve sosyal 
alanlardaki belediye hizmetleri (bilgi evleri, kültür evleri, sosyal tesisler gibi) 
STK’lara bırakılabilir.  
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5.3. STK’larda Gönüllük ve Motivasyon 

Birtakım politikaların ve projelerin hayata geçirilmesi için mali kaynak, 

personel tahsisi ve bina gibi maddi ihtiyaçlardan ziyade bir enerjiye ihtiyaç du-

yulabilir. Güngör ve Çölgeçen (2013:184) “STK’larda Gönüllü Yönetimi ve 

Motivasyonun Performansa Etkisi” çalışmalarında günümüzde STK’ların en 

büyük sorunlarından birinin -özellikle nitelikli- gönüllü kaynağındaki eksiklik 

olduğunu belirtmektedir. Bu soruna aşmak için iletişim araçlarını etkili kullan-

mak, iyi bir hakla ilişkiler yönetimi benimsemek ve gönüllüleri kuruluşlara 

çekmek gibi çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu çözüm önerilerinin yanı sıra 

geliştirilen bir proje fikrinin doğal bir gönüllülük motivasyonu yarattığı da belir-

tilebilir. Bu enerji gerçekleştirilen eylemin daha etkin ve verimli gerçekleştiril-

mesine katkı sağlayacaktır. Kimi hizmetler konusunda STK’lar yalnızca fikirle-

rinden beslenmek yerine; yerel yönetimler, bazı hizmetleri daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi için STK’ların gönüllülük motivasyonlarından ve heyecan-

larından faydalanabilir. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Demokrasinin iyi seviyelerde ve etkin yönetim ilkelerinin kamu kurumla-

rında hâkim olduğu gelişmiş ülkeler incelendiğinde, kamu hizmetlerinin merkezi 

yönetim ile yerel yönetimler arasında kurulan bir denge ile yürütüldüğü gözlem-

lenmektedir. Merkezi yönetimin yerel ihtiyaçlara ve yerel yönetimlere olan des-

teğinde aksamalar meydana geldikçe bu denge yerel yönetimleri olumsuz yön-

den etkilemeye başlar. Merkezi yönetimin eksik kaldığı alanlardan dolayı so-

rumluluğu artan ve gerekli desteği göremeyen yerel yönetimler mali, idari ve 

siyasi yönden etkilenir, özgür kararlar alamaz, alsa bile uygulayabilecek mali ve 

idari sorumluluğa sahip olamaz hale gelir. Bu durum, yerel yönetimlerin olması 

gereken özerk yapısına zarar verir (Özdemir, 2011:78).  

Türkiye’de merkezi yönetimin yerel yönetimler karşısında güçlü olmuş, 

içerisinde bulunduğumuz yüzyılda yapılan reformlar da bu dengeyi çok fazla 

değiştirememiştir. 2000’li yıllarda yerele devredilen yetkiler ise genellikle mer-

kezi yönetimin sorumluluğunu üstlendiği alanlarda olmuş, yerel yönetimler yine 

mali ve siyasi yönden arzu edilen özerkliğe ulaşılamamıştır (Savaşkan, 

2017:166).  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş tartışmalarının yaşandığı 

dönemde yayınlanan pek çok akademik olan veya olmayan yayında bu sistemin 

yürütme erkini yetkilerini güçlendireceği öngörülmüştür.  
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Yukarıda paylaşılan öngörülerin ve eleştirileri haksız çıkarmanın ve arzu 

edilen merkezi-yerel yönetim dengesinin en önemli şartlarından biri yerel yöne-

timlerin paydaşları ile iş birliği yaparak bu dengede ağırlığını arttırmasıdır. 

Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi adlı çalışmasında şu cümleleri 

oldukça çarpıcıdır (Tocqueville, 1994:172-174): 

“Amerika’da siyasi örgütlerden başka pek çok örgüt vardır. Her yaştan, 

her kesimden Amerikalı sürekli örgüt kurar. Amerikalılar eğlence düzenlemek, iş 

hanı, kilise, hastane, hapishane ya da okul yaptırmak için örgütlenirler. Yeni bir 

projenin önderliğini Fransa’da hükümet, İngiltere’de soylular Amerika’da ise 

örgütler üstlenmiştir. …. Günümüzde, dünyadaki en demokratik ülke, ortak bir 

amacı gerçekleştirmek için yığınların katılımını sağlayan ülkedir. … Yönetim, 

bireylerin tek başına gerçekleştiremedikleri işleri üstlenecek midir? Eğer hükü-

met özel girişimin rolünü üstlenirse, demokratik halkın zekâsı ve inançları … 

zarar görecektir.” 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu duruma en iyi çare ve çalışmanın ver-

meye çalıştığı sonuç, yukarıdaki sözlere referansla yerel yönetimlerin güçlü 

yerel yönetim paydaşlarıyla iş birliğini arttırıp merkezi yönetim karşısında bir 

denge oluşturarak hem çıkarlarını maksimize etmeleri hem de devletin demokra-

tik, siyasi, mali, idari ve birçok yönden gelişimine katkı sağlamasıdır (Şekil 5). 

Bunun beraberinde her başlık altında ilgili konu incelendiğinde sorun tespitinde 

ve çözüm önerilerinde hukuksal zeminle ilgili (mevzuatta yer alması, düzenlen-

mesi vb.) hususlar mevcuttur.  

Bu çalışmada, birbirleriyle ilişkili veya birbirinin alt başlığı olabilecek 6 

konu ele alınmıştır. Her konuda, merkezi yönetimin yerel ihtiyaçları karşılama 

noktasında yerel yönetim birimlerine, yerel yönetim birimlerinin de aynı ölçüde 

yerel paydaşlara ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. Bu yerel paydaşlar, kardeş be-

lediyecilik örneğinde olduğu gibi uluslararası zemindeki yerel iş birlikleri ola-

bildiği gibi Belediye İktisadi Teşebbüsleri örneğindeki gibi ekonomik zeminde 

de olabilmektedir. 

Bu çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ele alınan başlıklar özelinde 

yapılan literatür taramalarının, değinilen sorunlar ve çözüm önerilerinin aslında 

üzerinde uzun yıllardır tartışılıyor olduğunu göstermesidir. Bu sorun tespitleri-

nin ve çözüm önerilerinin gündem olması, ilgili politika yapıcılarının ve uygula-

yıcılarının üzerine düşünmesi ve somut adımların atılması ne yazık ki her zaman 

gerçekleşmeyebiliyor. Özellikle Türkiye gibi konjektürel gelişmelerden kaynak-

lanan coğrafi, siyasi, güvenlik ve ekonomik konulara önem vermek zorunda 
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kalan ülkelerde durum daha da zorlaşabiliyor. Böyle bir atmosferde Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi, Türk kamu yönetiminde, yerel yönetimlerinde ve 

demokrasisinde gelişim ve ilerleme kaydedebilmesi adına iyi bir fırsat pençesi 

olarak görülebilir. 

Herhangi bir alana veya soruna etkin ve yerinde bir müdahale için uygun 

bir siyasal ortamı ifade eden fırsat pencerelerinin açılması iki durumda gerçekle-

şir: bir sorunun acilen çözülmesi gerektiğinde veya hükümette/kamuoyu düşün-

cesinde bir değişiklik yaşandığında (Kingdon, 2003 akt. Yıldız). Türkiye’deki 

yaşanan hükümet sistemi değişikliği bu noktada değerlendirilmesi ve fırsata 

çevrilmesi gereken bir fırsat penceresi açmıştır.  

Çalışmada sıkça vurgulanan yerel paydaşlarla iş birliğini destekleyici hu-

suslar olan bürokrasinin etkisinin azaltılması ve siyaset ile yönetim alanlarının 

birbirinden ayrılması, Haziran 2018 itibariyle resmen geçtiğimiz Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sisteminin en önemli söylemlerinden ikisidir.  
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GİRİŞ 

Türkiye’de 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformları ile çok sayıda 

yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerden en sonuncu-

su olan 6360 sayılı kanun değişikliği ile yerel yönetim sisteminde önemli deği-

şim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin literatürdeki de-

ğerlendirmeleri farklı şekilde yansıma bulmuştur. Kimi yazarlar, büyükşehir 

belediyelerindeki il özel idarelerinin kaldırılarak yerine yatırım izleme ve koor-

dinasyon başkanlığının kurulmasını merkezileşme olarak değerlendirirken, kimi 

yazarlar bu kararı merkezi yerelleşme olarak değerlendirmiştir. Getirilen çok 

sayıdaki değişikliklerin uygulamadaki sonuçları ise farklı şekilde tezahür etmiş-

tir. 

30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri ile uygulamaya geçen 6360 sayılı 

kanunun üzerinden dört yıl geçmiştir. Bu dört yıllık süre zarfında kanunun uygu-

lamadaki sonuçları yerelleşme kapsamında nasıl uygulama bulmuştur? Eleştiri-

lerin ne kadarı uygulama sırasında uygulayıcıların karşısına çıkmış, olumlu 

beklentilerin ne kadarı beklenen karşılığı vermiştir? Bu süre zarfında ne tür so-

runlarla karşılaşılmış ve ne tür çözümler geliştirilmiştir? Mevcut uygulama sis-

teminin daha etkin bir yönetim anlayışına ulaştırılarak yerel yönetimlerin güç-

lendirilmesi için stratejiler nelerdir? Bu çalışmada belirtilen araştırma soruları 

kapsamında araştırma konusu yapılan yerellik ilkesi ve yerelleşme kavramının 

uygulamadaki sonuçları literatür destekli olarak analiz edilerek, yerel yönetimle-

rin güçlendirilmesine yönelik stratejiler araştırılmıştır. 
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1. YERELLEŞME: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Türkçe’ye yetki ikamesi olarak çevrilebilen subsidiarite ya da bir diğer 

ifadeyle yerellik kavramı bir kurumu, kişiyi ya da eylemi destekleyerek ona 

yardımcı olmaya çalışan anlamlarını içermektedir (Şan, 2007: 62). Yerellik ilke-

si ingilizcede “subsidiarite” kavramı ile ifade edilmektedir. Subsidiarite kelime-

sinin kökeni Latinceden gelmekte olup askeri açıdan “esas birliğe destek olacak 

cephe gerisinde bulunan yedek askerler” anlamına gelen “subsidium” kelime-

sinden türetilmiştir (Yıldırım, 2014: 132). Devletin merkezi gücünü sınırlandır-

maya yönelik ilke olan subsidiarite ilkesi Türkçe’ye yerellik, yerindenlik, ikin-

cillik, yetki ikamesi, hizmette yerellik, hizmette halka yakınlık gibi kelimelerle 

çevrilmiştir (Karaarslan, 2007: 105). Diğer taraftan subsidiarite ilkesi, kamu 

hizmetinin halka en yakın idari birimler tarafından sunulmasını ifade etmektedir 

(Kaya, 2003: 44). 

Subsidiarite kavramında asıl olan yerel idari birimler iken ikincil olan ise 

merkezi yönetimdir. Bu ilkeye göre yerel idari birimler asıl yetkili kurumlar 

olarak kamu hizmetlerini yerine getirmelidirler. Yerel idari birimler tarafından 

tamamen ya da tamamına yakın derecede yapılamayan hizmetler ise ikincil olan 

merkezi yönetim tarafından yerine getirilmelidir (Koçdemir, 2000: 80). Kökeni 

çok eskilere dayanan yerellik kavramı 1985 yılında imzalanan Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer verilen Subsidiarite ilkesiyle uluslararası 

kuruluşların metinlerinde yer almaya başlamış ve Maastricht Antlaşmasıyla 

1992 yılında ilk defa hukuki bir terim olarak resmileşmiştir. Son yıllarda gittikçe 

popüler hale gelen yerelleşme kavramı, literatürde farklı ve yakın anlamlarda 

açıklansa da ilkenin genel hedefi yerel yönetimlerin merkezle ilişkisinde hizmet 

bölüşümünü sağlamasıdır (Nadaroğlu, 2001: 70). 

Tarihsel geçmişe bakıldığında yerellik ilkesinin ortaya çıkış kaynağı, 

merkezi yönetim dışındaki örgütlerin korunarak siyasal, toplumsal ve ekonomik 

kararların bireylere en yakın düzeyde alınması olarak dikkat çekmektedir (Coş-

kun, 2007: 15). Bu düşünceyle örgütlenen federal devletlerde yerellik ilkesi 

uzun yıllardır uygulanmaktadır (Bozkurt ve Özcan, 2001: 6). 

Sadece kamu kurumlarına ait bir kavram olmayan özel sektörde de çalı-

şanların daha fazla sorumluluk sahibi olmasında başvurulan kavram olan yerel-

leşme kavramı (Edquist, 2005: 8), ülkelerin mevcut yapısının dinamiklerinin 

çoğunlukla yerel yönetimlerin uygulamasında olmasını ifade etmektedir 

(Eryılmaz, 1995: 90). Günümüzde yerelleşme, merkezi yönetimin elindeki plan-

lama, karar verme, kaynak aktarma ve yönetsel yetkilerini yerel yönetimlere, 
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diğer yarı özerk kuruluşlara veya sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını ifade 

etmektedir. Yerelleşme, merkezden kendi içindeki örgütüne yetki devri, mer-

kezden ve taşradan yerel yönetimlere yetki devri (desantralizasyon), yerel yöne-

timlere ve sivil toplum kuruluşlarına yetki devri, kurum içinde farklı alt kade-

meye yetki devri olacak şekilde dört türe ayrılmaktadır (Karakılçık, 2005:8-9). 

Başka bir tanımda ise yerelleşme siyasi, idari ve ulusal hiyerarşi içinde merkezi 

yönetimin alt birimlere, belediyelere, yerel yönetimlere yetki transferi yöntemiy-

le vatandaşların yönetime katılımını sağlayan bir araç olarak ifade edilmektedir 

(Yuliani, 2004). Dünya Bankası tanımına göre ise yerelleşme, merkezi yöneti-

min kamusal yetki ve sorumluluklarını yerele yönetimlere, taşra yönetimine ya 

da özel sektöre devridir (Keskin, 2008:2). 

Kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan, farklı yönetim düzeyle-

ri arasında yetki bölüşümünü öngören, yetkinin kamusal ihtiyaca en yakın yöne-

timce kullanılması anlamına gelen yerellik, subsidiarite ya da hizmette halka 

yakınlık ilkesi temelde federal devletlerin yerel yönetimlerinde uygulanan bir 

ilkedir (Üskül, 1995: 23). Yerellik ilkesine göre yerel yönetimler, asıl yetkili 

makamlardır ve zorunluluk halinde yetkilerini merkeze devretmektedirler. Dola-

yısıyla, ilkeye göre genel yetkili tarafın yerel yönetimler olup görevleri sınırlan-

dırılan tarafın merkezi yönetim olduğunu ifade etmek mümkündür (Karakılçık, 

2005:11). Fakat merkezi yönetimi ve yerel yönetimleri iki farklı uç nokta olarak 

da görmemek gerekmektedir. Çünkü her iki yönetim şekline de ülke içinde ge-

rek duyulabilmektedir. Devletin birtakım hizmetleri merkezileşmeyi gerektirdiği 

için bu noktada her iki yönetim şeklinin derecesi önem kazanmaktadır (Tatar, 

1993:139). 

Karakılçık (2005:14)’a göre, Türkiye’deki yerel yönetim yapısının en 

önemli sorunu, aşırı merkeziyetçiliktir. Türk kamu yönetimindeki aşırı merkezi-

yetçi ve bürokratik yapı içinde yer alan yerel yönetimlerde, nitelikli personel 

durumu da önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Günümüzde 

merkezi yönetimin yapısından kaynaklanan sorunlar; hantal bürokrasi, liyakate 

uygun hareket edilmemesi, kayırmacılık, yatırım ve hizmetlerin merkezden 

planlanması, kaynakların dağıtımının siyasal iktidarın inisiyatifine bırakılması 

gibi kronik sorunlardır. Günümüzde yerel yönetimlerin temel kronik sorunları; 

yetki ve kaynak yetersizliği, nitelikli personel eksikliği, yönetici belirleme ölçüt-

lerindeki eksiklik, katılımcı ve yerel demokrasinin eksikliği ve merkezin etkisi 

şeklinde sıralanabilir. 
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Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde benimsenen ilkelerden biri olan ve 

Avrupa Birliği antlaşma metinlerinde yer alan yerellik ilkesinin etkili hale gel-

mesinde Avrupa Birliği’nin merkeziyetçilik sorununa çözüm olarak yerellik 

ilkesini önermesi etkili olmuştur (Keleş, 1995:4; Metin ve Altan, 2011:132). 

Diğer taraftan Avrupa Birliği bütünleşme süreciyle ortaya çıkmış bir ilke olma-

yan yerelleşme kavramı, tarihsel süreçte köklü bir kavram olup uygulama alanı-

nı federal devletlerde bulmuştur (Keleş, 1995:4). Dünyada yaygın olarak 1970’li 

yıllarda gündeme gelmeye başlayan yerellik kavramı, zamanla giderek yaygın-

laşmış ve farklı alanlarda kendisine uygulama alanı bulmaya başlamıştır (De-

mirci, 2007: 390). Dünyadaki küreselleşme süreciyle birlikte gelişme gösteren 

yerelleşme uygulamaları (Görmez, 2005:13), merkezi yönetimin siyasi, idari, 

mali yetki ve sorumluluklarını daha alt birimlere devretmesi olarak kabul edil-

meye başlanmıştır (Sezer, 2007: 23). Böylece yerelleşme, yerellik ilkesi ile bir-

likte gelişme göstermiştir (Kırışık, 2013: 1). 

Yerelleşme ile merkezi yönetimden yerel yönetimlere, taşra teşkilatlarına, 

sivil toplum kuruluşlarına ve piyasaya yetki ve görev devri söz konusu olmakta-

dır. Yerellik ilkesi ise kamu hizmetlerinin sunumunda halka en yakın yönetimle-

rin tercih edilmesini ifade etmektedir. Yerelleşme merkezi yönetimin yetki ve 

görevlerinin mümkün olanlarını devretmesini içermekle birlikte, halka en yakın 

yönetimlere yönelik bir vurgu bulunmamaktadır. Ayrıca yerelleşme ile merkezi 

yönetimin yetki ve görevlerini yerel idari birimlere devretmesi öngörülmekte 

iken; yerellik ilkesinde kamu hizmetinin verimliliğinin değerlendirilmesi ve 

optimum ölçekte sunulmanın sağlanması beklenilmektedir (Yılmaz, 2005: 138). 

Literatürde yerelleşme kavramının tanımında olduğu gibi türlerinde de 

farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. En yaygın olan yerelleşmenin sınıflandı-

rılması idari, siyasi, mali ve piyasa yerelleşmesidir. Siyasi yerelleşme, seçimle 

gelmiş yerel yönetimlere karar alma yetki ve sorumluluklarının devrini; Mali 

yerelleşme, yerel yönetimlere mali kaynakların kontrol ve sorumluluk yetkisini 

vermeyi; İdari yerelleşme, merkezden yerel yönetimlere idari ve planlama yetki 

ve sorumluluklarının devrini, Piyasa yerelleşmesi ise kamudan özel sektöre 

sorumluluk transferini ifade etmektedir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 61). Çok 

yönlü bir kavram olan yerelleşmenin sınıflandırmalarından da yola çıkarak idari, 

siyasi, mali ve özel sektöre yönelik birçok amacı içinde barındırdığını söylemek 

mümkündür. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik 

nasıl sürece katkı sağlayacağı, vatandaşların yönetime katılımına destek olacağı 

yerelleşmenin süreçleri içinde değerlendirilebilmektedir. Genel olarak olumlu 
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etkileri olan yerelleşmenin uygulamada her zaman olumlu sonuçlar doğurduğu-

nu söylemek mümkün değildir. Ayrangöl ve Tekdere (2016: 73)’ye göre yerel-

leşmenin ilkeleri ve başarı koşulları şunlardır: Birimler arasında hesap verebilir 

bir ilişki kurulması, yerelleşmenin uygulanmak istendiği hizmet alanlarının ke-

sin çizgilerle belirlenmiş olması, alt hizmet birimlerinin kapasitelerinin yeterli 

ve donanımlı olması, yetki ve sorumlulukların yeterli düzeyde aktarılması, per-

sonellerin inisiyatif ve uzmanlık alanlarının geliştirilmesi, birimler ve kurumlar 

arası işbirliği politikalarının geliştirici olması, yönetimler arası ilişkilerin gelişti-

rilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yerelleşmeyi geliştirecek 

olan adımların bir kısmı sayılabilecek bu yöntemler; kaynakların daha etkin 

değerlendirilmesini sağlarken, hizmetler arası eşgüdümü geliştirerek halkın 

yönetime katılımını artırdığı için demokrasiye katkı sağlamaktadır. Diğer taraf-

tan, yerel yönetimlerin kapasitesi yeterli değilse hizmetin kalitesinde aksamalar 

meydana gelir ve yereldeki denetim zorlaşabilir. Siyasi kayırmacılık artabilir, 

yerel yönetimler arası adaletsizlikler ortaya çıkabilir, artan iş yükü nedeniyle 

yetki çokluğu yaşayan yerel yönetimlerde yeterli kapasite olmaması durumunda 

aşırı kırtasiyecilik yaşanmaya başlayabilir. Yerelleşmenin literatürde birçok 

olumlu etkisi olmakla birlikte bu şekilde olumsuz sonuçlar da doğurabileceği 

literatürde yer almaktadır. 

2. TÜRKİYE’DE YERELLEŞME: MEVZUATA YÖNELİK  
MEVCUT DURUM 

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar uygulama 
alanı bulan Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı, Wilson, Weber ve Taylor’ın 
düşüncelerinden hareketle siyaset-yönetim ayrımı, kamu kurumu-özel sektör 
ortaklığı ve bürokrasi ilkeleri üzerine inşa edilerek, 1980’li yıllara kadar varlığı-
nı sürdürmüştür (Sözen, 2005: 36). 1980’li yıllardan itibaren geleneksel kamu 
yönetiminin sadece görevi olan hizmetleri yerine getirerek yetersiz olmaya baş-
laması, sorumluluk almaktan ve hesap verebilirlik anlayışından kaçınması, bü-
rokrasi odaklı olması, aşırı kırtasiyeciliğin baş göstermesi ve 1970’lerdeki eko-
nomik bunalımlar gibi süreçler toplumda eleştirileri doğurmaya başlamıştır 
(Eken, 2005: 29). Devletin çok fazla ve çok pahalı hizmet verdiği fikri yaygınlık 
kazanırken, toplumda idari, siyasi ve toplumsal sorgulamalar artış göstermeye 
başlamıştır. Zaman içerisinde kamu yönetiminde değişim ve dönüşüm kaçınıl-
maz olmaya başlarken bu değişim ve dönüşüme yönelik çalışmaların ilk adımla-
rı atılmaya başlanmış ve yönetimde geleneksel anlayıştan yeni kamu yönetimi 
anlayışına geçiş yaşanmaya başlanmıştır (Sobacı, 2011: 179). 
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Bu değişim ve dönüşüm arayışlarıyla birlikte kamu yönetimi hem geliş-

miş hem de gelişmekte olan ülkelerde yeniliklere geçiş süreci yaşamaya başla-

mıştır. Bu değişim ve dönüşüm hareketi, yönetimde gerçekleştirilen kısmı deği-

şikliklerin ötesinde devletin yapısı, faaliyet alanı, hizmet yöntemleri, ekonomik 

ilişkileri, personel niteliği gibi kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmıştır 

(Eken, 2005: 30). Yeni kamu yönetimi anlayışı adı altında şekillenen bu değişim 

ve dönüşüm hareketleri, devletin aracı kurum gibi görev yapmasını, yerelleşme-

nin teşvik edilmesini, vatandaşların müşteri bakış açısıyla görülerek farklı alter-

natiflerle hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini hedeflemiştir (Bilgiç, 2008: 

37). Bu değişim ve dönüşüm hareketleri yerelleşme kavramı adı altında uygula-

ma alanı bulmaya başlarken, merkezin gerek gönüllü kuruluşlarla olsun gerek 

kamu kurumlarının kendi aralarındaki ya da özel sektörle işbirliği içindeki ça-

lışmalarında olsun yerelleşmenin etkileri görülmeye başlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin merkezileşmeye bir çözüm önerisi olarak getirdiği ye-

relleşme kavramı ya da yerellik ilkesi Avrupa bütünleşmesinde ilk olarak Avru-

pa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda tanımlanmıştır. 15 Ekim 1985’te Avru-

pa Konseyi tarafından sözleşme olarak imzaya açılan Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı, 1 Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1987 Avrupa Tek 

Senedinin 130. Maddesinde yerellik ilkesi yer alarak, ulusal düzeyin altındaki 

kurumların varlığı kabul edilmiştir. 1992 yılında Maastricht Antlaşmasının 3. 

Maddesinde de yerellik ilkesine yer verilmiş, 1997 yılındaki Amsterdam Ant-

laşması ile Avrupa Birliği tarafından alınan kararların hangi koşul altında olursa 

yerellik ilkesine uygun olacağı hükme bağlanmıştır. 2007 yılındaki Lizbon ant-

laşmasında da yerellik ilkesine vurgu yapılmıştır (Kırışık, 2013: 4-5). Avrupa 

Birliği açısından yerellik kavramının iki anlamı vardır. Birincisi, üye devletlerin 

yetkilerinin korunması ikincisi, üye devletlerin kendi içinde yerellik ilkesine 

göre örgütlenmesidir (Güler, 2000: 26). 

1950’li yıllardan itibaren Avrupa Konseyi’nde yerel yönetimlerin özerk-

liğine dair çalışmalar yürütülmeye başlanmış ve 1953 yılında Konsey’in danış-

ma organı tarafından Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nın düzenlenmesi 

için ilk teklif getirilerek konferansın ilk toplantısı 1957 yılında gerçekleştirilmiş-

tir. Konsey’in Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı’nda “Beldeden 

bölgeye kadar her topluluk kendisini ilgilendiren işlerde kendi başına karar 

alabilme özgürlüğüne sahip bulunabilmelidir” şeklinde bir karar alınarak 1968 

yılında Yerel Özerlik İlkeleri belgesi kabul edilmiştir. Alınan bu kararlardan ve 

atılan bu adımlardan anlaşılacağı üzere Avrupa Konseyi subsidiarite diğer ifa-
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deyle yerellik kavramının altyapısını bu şekilde oluşturmuştur. Daha sonraki 

süreçte 1980’li yılların başında Konsey’in yerel özerklik kavramının ülkelerin 

anayasalarında bulunmasını savunmaya başlamasıyla Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı imzaya açılmıştır. 1988 yılında bazı maddelerine çekince koyarak 

antlaşmayı imzalayan Türkiye, 1992 yılında ise antlaşmayı onaylamıştır. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilerek özerkliklerinin savunulmasını savunan Avrupa 

Konseyi, şartın çeşitli maddelerinde yerellik ilkesine şu şekillerde yer vermiştir: 

Şartın 3.maddesinin 1.fıkrasında özerk yerel yönetim,“yerel yönetimlerin yasa-

larla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu hizmetlerinden önemli bir bölümü-

nü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzen-

leme ve yönetme hak ve imkanına sahip olmaları” şeklinde ifade edilmiştir. 

Şartın 4.maddesinin 2.fıkrasında yerel yönetimler “yasalar tarafından belirlenen 

sınırlar içerisinde yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka her-

hangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulun-

mak açısından tam takdir hakkına sahip olacaktır” şeklinde açıklanmıştır. Şartın 

4.maddesinin 3.fıkrasında ise şu ifade yer almaktadır: “Kamusal sorumluluklar 

genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan yönetimler tarafından kullanıla-

caktır”. Maddelerden anlaşılacağı üzere, yerel yönetimler halka sunulacak kamu 

hizmetlerinde birinci öncelikli yönetim birimi olarak görülmekte ve bir hizmetin 

halka en yakın yönetim birimine devredilmesi resmi olarak yer almaktadır (Toz-

lu, 2017: 242-244). 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Türkiye tarafından 21 Kasım 
1988 tarihinde imzalanmış ve 1991 yılında onaylanarak 1 Nisan 1993 tarihinde 
Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. Ancak Türkiye şartın bazı şartlarına çekince 
koymuştur (Aydın ve Taş, 2012: 23). Yerellik ilkesinin Anayasa’nın 123., 126. 
ve 127. maddelerine aykırı olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır (Kırışık, 
2013: 7-11). 1982 Anayasasının 123. Maddesi idarenin kuruluş ve görevlerinin 
“merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” ilkelerine dayandığını; 126. Mad-
desi merkezi yönetimin, ülkenin coğrafi durumuna, ekonomik koşullarına ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre bölümlere ayrılacağını öngörmektedir. 127. 
Madde “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak ye-
rinden yönetimle subsidiarite ilkesi birbirinden farklı ilkelerdir. Yerinden yöne-
tim kuruluşları merkeze bağlı kuruluşlar iken; subsidiarite ilkesi bu kuruluşların 
daha fazla yetkiyle donatıldığı hizmetin halka daha yakın birimler tarafından 
verildiği düzenlemedir. Türkiye’de 1982 Anayasasının 127. maddesine göre 
subsidiarite esas alınmalı, yerel hizmetler halka en yakın birim olan yerel yöne-
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timler tarafından görülmeli, yerel yönetimler görevleriyle orantılı gelir kaynak-
larına sahip olmalıdır. Fakat uygulamada yerel yönetimlere ayrılan kaynaklar 
sınırlı olduğu için yerel yönetimler merkeze bağımlı olmaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye’deki bu uygulama sonuçlarının subsidiarite ilkesiyle çok fazla örtüşme-
diği ortaya çıkmakta ve bu örtüşmenin sağlanması için birtakım reformlara ihti-
yaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, Anayasanın “büyük yerleşim merkezleri için 
özel yönetim biçimleri getirilebilir” şeklindeki hükmünü taşıyan 127. maddesi 
ile 1980 öncesinde pek çok kanuni deneme sürecine rağmen oluşturulamayan 
metropoliten yönetimler, Anayasanın bu maddesinden aldıkları dayanakla kuru-
labilmiştir. Böylece 1580 sayılı Kanunun çizdiği sınırlar dışında, farklı kentsel 
yönetim modellerinin geliştirilmesi mümkün olmuştur (Zeyrekli ve 
Ekizcereklioğlu, 2007: 41). 

Türk Kamu Yönetiminin örgütleniş ve işleyişini açıklayan bu ilkeler, ka-
mu hizmetlerinin kimler tarafından, nasıl ve neye göre yerine getirileceğini gös-
termektedir. Türk kamu yönetiminin örgütlenişi merkeziyetçi ve bürokratik 
yapıya sahip olduğu için anayasal ilkeler ve uygulama sonuçları arasında tezat-
lıklar bulunmakta ve eleştirilere maruz kalabilmektedir. 

Anayasal ilkelerden hareketle Türkiye’de hizmette yerindenlik olarak kul-
lanılan subsidiarite ilkesi, 1988 yılında şartın imzalanmasının ardından bir hedef 
olarak Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (BYKP) yerini almıştır. Altıncı 
BYKP’nında “hizmet üretiminde etkinliğin sağlanması ve rasyonel kaynak kul-
lanımı amacıyla mahalli hizmetlerin yerinden karşılanması esastır” ifadesine 
yer verilerek hizmette yerindenlik esas alınmıştır. Yedinci BYKP’nda yerel 
yönetim reformunun gereğine vurgu yapılmış, Sekizinci BYKP’nda etkinliğin 
sağlanması amacıyla kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması esas alınmıştır. 
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nda da hizmetin halka en yakın birimler-
ce verileceğine vurgu yapılmıştır (Zeyrekli ve Ekizcereklioğlu, 2007: 41). 

Yerellik ilkesine göre merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yetki 
ve görev paylaşımında yerel yönetimler birinci, merkezi yönetim ise ikinci ko-
numda bulunmaktadır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin görülmesinde genel yet-
kili birimlerin yerel yönetimler olduğunu söylemek mümkündür. Eğer ki yerel 
yönetimler tarafından kamu hizmetleri yapılamazsa merkezi yönetim tarafından 
yapılması durumu söz konusu olmaktadır (Bilecen, 2009: 7). Fakat Türk Kamu 
Yönetimindeki yapı merkezci olduğu için yerellik ilkesinin direkt olarak sorun-
suz uygulanması mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de 2004 yılın-
dan günümüze yerel yönetimlerle ilgili reform hareketlerinde bu yönde düzen-
lemelere rastlamak mümkündür. 
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Yeni kamu yönetimi anlayışının etkisiyle etkin ve kaliteli hizmet sunu-

munu esas alan, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasıyla hizmet arzını 

artıran ve çağdaş hizmet uygulamalarını hedefleyen bir yaklaşımla yerel yöne-

timlere yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ulusal ölçekte, Türki-

ye'de yerel yönetimler alanında reform niteliği taşıyan temel yasal düzenlemeler; 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 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 

Kontrol Kanunu ve 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yerel ve yönetsel ölçek-

te önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanan reform-

larda hizmette yerellik ya da hizmette yerindenlikle ilgili hukuki olarak doğru-

dan ilkeler benimsenmiştir.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde hizmetlerin, vatandaşlara 

en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı ifade edilerek yerellik 

ilkesi düzenlenmiştir. Bu hükümler, belediye ve il özel idaresi hizmetlerinin 

kendi içerisinde yerellik ilkesine uygun olarak halka en yakın yerlerde yapılma-

sını öngörmektedir. Ancak yerellik ilkesinin uygulanması açısından bu oldukça 

sınırlı bir uygulamadır. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yetki ve 

görev bölüşümünün yerel yönetimleri önceleyen bir anlayışla yapılması için 

Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı belediye kanunu, 2004 yılında 

çıkarılan 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve 5302 sayılı il özel idaresi 

kanunlarıyla adım atılmıştır. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetki ve sorumlu-

lukları genişletilirken, yerel yönetimlerin mali kaynaklarında artış söz konusu 

olmuştur. Bu düzenlemeler, yerellik ilkesi kapsamında yerelleşmenin güçlendi-

rilme çabaları için atılmış stratejik adımlardır. 2009 yılında kabul edilen Kamu 

Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte de 

yerellik ilkesi düzenlenmiştir. Türkiye’de 2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen 

yerel yönetim kanunları ile yapılan yerellik ilkesine uyumlu merkez-yerel yetki 

ve görev bölüşümü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ancak yeni 

yerel yönetim kanunları ve sonrasında devam eden kanun değişiklikleriyle yerel-

lik ilkesine uygun olarak yerel yönetimlerin görev ve yetkileri ile mali kaynakla-

rı genişletilmiştir (Kırışık, 2013: 7-12). Fakat yetki ve sorumlulukların sadece 
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genişletilmesi yerellik ilkesinin işlevsel hale gelmesi için yeterli olmamaktadır. 

Uygulama sırasında çeşitli zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Nitekim yerellik 

ilkesinin uygulanabilmesi, kanunlarla desteklenmesi, diğer taraftan ise anayasal 

maddelerin değiştirilemez oluşu çeşitli çelişki ve zorlukları doğurmaktadır. Bu 

nedenle anayasal düzenlemeler, kanuni değişiklikler ve toplumsal zihniyet dö-

nüşümünün bir arada işlemesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği’ndeki yerellik ilkesi kapsamında Türkiye’de kamu hizmet-

lerinin örgütlenmesinde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler-

de merkezden çevreye daha fazla yetki aktarımı yapılması ve en uygun büyük-

lükte yerel yönetimlerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

Avrupa ülkeleri, belediye sayılarını azaltarak, küçük yerel yönetim birimlerini 

birleştirme ya da bölge yönetimleri oluşturma yoluna gitmişler ve yerel yönetim-

lerin yetki ve mali özerkliklerinin artırılarak merkezi yönetimin yerel yönetimler 

üzerindeki denetimini sınırlandırmak amacı ile ortak bir yerel yönetim çerçeve 

yasası oluşturulmaya çalışmışlardır (Arıkan, 2004: 46-47). 

Merkezden çevreye daha fazla yetki aktarımı yapılması konusunda Tür-

kiye’de 2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen yerel yönetim kanunlarıyla yerel 

yönetim yapılarında yetki ve sorumluluklar artırılmıştır. Yerellik ilkesinde kamu 

hizmetlerinin sunulmasında en uygun büyüklüğün tespiti önemlidir. Avrupa 

ülkelerindeki belediye sayılarını azaltma, küçük yerel yönetim birimlerini birleş-

tirme gibi uygulamalar sonrasında Türkiye’de de yerel yönetim birimlerinde 

değişimler yaşanmaya başlamıştır. Örneğin; 2004 yılındaki kanun değişikliğiyle, 

belde belediyesi kurulabilmesine yönelik nüfus şartı 2000’den 5000’e çıkarıla-

rak nüfusu 5000’in altında olan belde belediyeleri kapatılmıştır. Büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisindeki ilçe olmayan yerleşim birimlerindeki ilk kademe 

belediyeleri kapatılmıştır (Kırışık, 2013: 7-11). 

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı büyükşehir belediye kanunu ile 14 bü-

yükşehir belediyesi daha kurulmuş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları bütün 

ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu düzenleme ile büyükşehirlerdeki il 

özel idareleri, belde belediyeleri, köyler ve bucaklar kapatılmış, Türkiye’de 

yerel yönetimlerde kamu hizmeti sunumunda etkili olamayan küçük yerel yöne-

tim birimleri kapatılarak daha büyük yerel yönetim birimlerine yetki ve sorum-

luluklar devredilmiştir (Kırışık, 2013: 7-11). Merkezi bütçeden büyükşehir bele-

diyelerine ayrılan paylar yeniden düzenlenmiş, büyükşehir ve ilçe belediyeleri 

arasındaki yetki bölüşümü yeniden tayin edilmiş, büyükşehirlerde kapatılan il 

özel idarelerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için Yatırım İzleme ve Koor-
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dinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Genel olarak ifade edilen reform niteliğin-

deki bu değişiklikler yerel yönetimleri güçlendirici adımlar olmuşlardır. Büyük-

şehir belediye sınırının il mülki sınırı olması bir yandan yerelleşme ilkesi açısın-

dan ve hizmet götürmenin adil ve daha etkin olarak sunulabilmesi açısından 

olumlu karşılanırken diğer yandan, hizmet alanlarının genişlemesinin kaynak, 

öncelik, uzmanlık gibi eksikliklerle karşılaşılarak yeterli seviyede yerine getiri-

lemeyecek olabilmesi endişeleri ortaya çıkarmıştır.  

Diğer taraftan halka yakın idari birimlerin kapatılması yerellik ilkesiyle 

ters düşmesi açısından eleştirilmektedir. Dolayısıyla bu durum hizmetin halktan 

uzaklaşması olarak yorumlanmaktadır. Bir başka husus, merkezi yönetimin yerel 

yönetimler üzerindeki denetiminin sınırlandırılması sonucu, merkezi yönetimin 

yerindenlik denetimi yapabilmesinin oldukça sınırlandırıldığı ve hukukilik dene-

timi ile idari vesayetin düzenlendiği görülmektedir. Avrupa’daki yerel yönetim-

ler çerçeve yasası hazırlanması Türkiye’de yaşanmamıştır. Yerel idari birimlerin 

kamu hizmetlerinin yürütülmesinde öncelikli olduğu yerellik ilkesine göre kamu 

hizmeti, yerel idari birimler tarafından etkin olarak yerine getirilemezse merkezi 

yönetimin devreye girmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle yerellik ilkesinin, 

üniter devlet yapısının sonunu getireceğine yönelik endişeler geçersiz kalmakta-

dır (Bilecen, 2009: 7). 

3. YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLERİN  
GÜÇLENDİRİLMESİ STRATEJİLERİ ÇALIŞTAY ÇIKTILARI: 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.1. İdari Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

3.1.1. Yerelleşmenin uygulanmasındaki bürokratik engeller  

giderilebilir mi? 

Yerel yönetimlerin etkin işlememesine gerekçe olarak gösterilen hantal 
bürokratik yapının verimsiz, işleri çok yavaşlatan algısının kırılması için kırtasi-
yeciliğin ve evrak kalabalığının azaltılarak bürokrasinin yönetim tarafından 
biçimlenmeyen tarafsız bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Peki yerel-
leşme, hantal bürokrasiyi işlevsel hale getirmede başarılı olabilecek midir? Ön-
celikle bürokrasiyi bir devlet yönetiminde tamamen ortadan kaldırmak mümkün 
değildir. Fakat vatandaş algısındaki bürokrasi kavramının iyileştirilmesi müm-
kündür. Bu da ancak bürokrasinin tarafsız bir yapıya kavuşturularak, kırtasiyeci-
liği ciddi anlamda azaltıcı, inisiyatif alabilen verimli ve etkin bir yapıda işler 
hale getirilmesiyle mümkün olabilir. Bu ise öncelikle nitelikli ve uzman perso-
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nel eğitimine öncelik verilmesi, hizmet içi eğitimlerin düzenli periyotlarla ger-
çekleştirilmesi ve eş zamanlı olarak kurumdaki teknolojik yapının sürekli güncel 
tutulmasıyla mümkün hale gelebilir. Önceliğin her zaman kamu yararı olduğu 
kurum içi hedeflerinde, hiçbir kişisel çıkara izin verilmemesi gerekmektedir. 
Böylelikle yerelleşme, her bir kamusal hizmetin halka en yakın birimlerde, gün-
cel verilerle, alanında uzman personeller tarafından ve en son teknolojiyle su-
nulması hantal bürokrasi ve liyakatten yoksun kurum içi sendromunu onarabile-
cektir. 

3.1.2. Yerelleşme aşırı merkeziyetçiliği önleyebilir mi? 

Yerellik ilkesi ile değişen en önemli unsur, yetki ve sorumlulukların dev-
ridir. Bu ilke merkezi yönetimin yetkilerini yerel yönetimlere devrederek yerel-
de çok sayıda merkezileşmiş yerel yönetimleri ortaya çıkarabilir. Güç yerel yö-
netimlerin elinde bulunurken, yereldeki özel şirketler gibi diğer mekanizmaların 
yönetimde söz sahibi olmaları ya da farklı şekillerde güç elde etmeleri söz konu-
su olabilir. Bu nedenle yerelleşmenin kontrollü sağlanması adına denetim ve 
kanuni düzenlemelerin yaptırımının olması gerekmektedir. 

3.1.3. Yerelleşme yetki kargaşasını önler mi? 

Mevcutta büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan 
yetki kargaşası ve kaynak sorununun her iki kurumun ve diğer kurumların hiz-
met alanlarının netleştirilmesiyle sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılma-
lıdır. Yetki kargaşasını önlemenin yöntemlerinden biri olarak görülen yerelleş-
menin işlevsellik kazanabilmesi için belediye başkanının gerekli durumlarda 
görevden alınabilmesine yönelik mevzuat düzenlenmeli, kamu kurumları arasın-
daki koordinasyon problemleri giderilmeli, e-devlet, e-imza gibi teknolojik uy-
gulamalarda bile kurumlar arasında yaşanan uyumsuzluklar giderilmeli, 
büyükşehire ve diğer kurumlara düşen hizmetlerin sınırlarının net bir şekilde 
çizilmeli ve tüm birimlerin hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle olan ilişki-
lerinde yetki, görev ve sorumluluk alanlarının tespitinin yapılması gerçekleşti-
rilmelidir. 

3.2. Siyasi Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

3.2.1. Yerelleşme politikaları yerel yönetimleri güçlendirici etkinliği 
sağlayabilir mi? 

Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve kaynak bölüşümünü, ül-
kelerin gelir düzeyleri, tarihsel birikimleri, yönetsel yapısı, uluslararası örgütler 
tarafından öngörülen politikalar gibi çok sayıda faktör etkilemektedir. Bu neden-
le bu çok sayıdaki faktörlere yerel yönetim yapısında dikkat etmek gerekmekte-
dir. Hizmetin yerel düzeyde götürülmesi, her zaman kaynakların daha verimli ve 
etkin kul1anılmasına yol açmayabilir. Yerel düzeyde uzman personel bulmak 
her zaman kolay olmayabilir ve yerel düzeydeki yöneticiler, yerel düzeydeki 
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yörenin çeşitli yönetim baskıları karşısında liyakatten uzak kararlara yönelebilir.  
Bu nedenle mevcut yapıda yerel seviyedeki denetim mekanizmalarının gelişti-
rilmesi gerekmektedir. Hizmetin yerel yönetimler aracılığıyla götürülmesi, o 
yörenin taleplerini, şikayetlerini bilerek daha hızlı çözüm üretebilmek adına 
daha iyi hizmet anlamına gelebilirken, bu durum her zaman bu şekilde olumlu 
sonuç doğurmayabilir. Bu nedenle sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, adalet, emni-
yet gibi konularda merkezi yönetimin yetki ve sorumluluklarının ağırlıklı olma-
sı; içme suyu, tarım, hayvancılık, elektrik hizmetleri gibi farklı ticari ve elektro-
nik hizmetlerde yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğunun fazla olması önem-
lidir (Karakılçık, 2005:15-17). 

Devletin yetkili olduğu ve yerel yönetimlerin hizmet alanlarına giren yer-
lerde ise yetki ve sorumlulukların yerel yönetimlere bırakılması gerekmektedir. 
Çünkü benzer nitelikli kamusal faaliyetlerin en yakın birimlere bırakılması, 
merkezi yönetimin bünyesindeki nitelikli personel, bina, araç ve gereçlerin ilgili 
yerel yönetim birimlerine bırakılması gibi adımlar atılması yerellik ilkesinin 
uygulamada işlevselliğini artırabilir (Karakılçık, 2005:17-18). 

3.2.2. Yerelleşme halkın yönetime katılımını nasıl etkiler? 

Bunun gerçekleşebilmesi için sistematik bir denetim mekanizmasının ku-
rularak, hesap verebilir, şeffaf bir yönetimin işlevsel hale getirilmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca çalıştay sonucunda oluşan ortak görüşler şunlardır: Vatandaşların 
yerel yönetime katılmaları noktasında istekli ve meraklı olmaları için çalışmalar 
yapılarak eğitimler verilmeli, halkın sadece siyasi partiye oy vermesindense 
direkt yöneticiyi aday göstererek seçebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı, 
belediye başkanının siyasi partiye bağlılığının değil, kişilik ve niteliklerinin ön 
plana çıkarılarak seçilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalı, toplumda yaygın 
olan itaat kültürü araştırılarak toplum faydasına geliştirilmeli, halk hizmetler 
konusunda bilgilendirilerek harekete geçirilmeli ve buna yönelik sabit bir sistem 
geliştirilmeli, kent konseylerinin halkı temsilde eksikliklerinin giderilmesi için 
çalışılmalı, kent konseylerinin kararlarının tavsiye niteliğinde olması belediye 
başkanının konseyi ayak bağı gibi algılamasının önüne geçilmesi için kanuni 
revizyon gerçekleştirilmeli, kent konseyleri işlevselleştirilmeli, halkta kamu 
kurumlarının hizmet verme işleyişine yönelik hâkim olan öğrenilmişlik çaresiz-
lik duygusunun kırılması için çalışmalar geliştirilmeli, muhtarlar tüm mahalle 
tarafından tanınmak için faaliyetler düzenlemeli, kırsal alanların yönetime ka-
tılması için destek geliştirilmeli, gençlere yönelik faaliyetlere ağırlık verilmeli, 
toplumda katılım kültürü oluşturulması için eğitimler ve faaliyetler gerçekleşti-
rilmeli, katılım için zihniyet dönüşümü gerçekleştirilmesi için belediye hizmet-
lerinin nasıl olacağına yönelik vatandaşla birebir anket ve mülakatlar yapılmalı, 
ve vatandaştan gelen geri dönüşler vatandaşa bildirilerek katılım mekanizması-
nın geliştirilmesi sağlanmalı, büyükşehir yönetimine katılımın halk üzerindeki 
etkisinin ölçülmesine dair çalışma yapılmalı, belediyelerin meclis toplantıları 
yayınlanarak, halk bilgilendirilmelidir. 
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3.3. Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

3.3.1. Yerelleşmenin yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı politikalar 
üzerinde etkisi var mıdır? 

Maddi olanakları olan güçlü yerel yönetimler için gelirlerin daha da artı-
rılması mümkün hale gelebilir. Fakat maddi olanağı kısıtlı olan yerel yönetimler 
için aynı gelişim ve değişimler söz konusu olmayabilir (Karakılçık, 2005: 17-
18). Çünkü güçlü yerel yönetimler kendi olanakları ile kendi kaynaklarını kulla-
narak gelişimini devam ettirebilirken, maddi olarak güçsüz olan yerel yönetim-
ler, yakınındaki güçlü yerel yönetimlerden destek alarak, ya da farklı özel sek-
törlerle anlaşmalara vararak gelişimini devam ettirme yolunu seçebilir. Nitelikli 
personel istihdamını dışardan sağlayacak olan yerel yönetimler için maliyet 
artabilir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarını yaratmaya yöne-
lik adımlar atılmalı, kaynaklar kapasiteye uygun olarak denetime tabi şekilde 
kullanılmalı ve mali kaynaklar süreç içerisinde gelir gider dengesine göre yeni-
den düzenlenmelidir. Diğer taraftan, güçlü yerel yönetimler kendi yerel kaynak-
larını kendileri sağlarken daha küçük ölçekli yerel yönetimler merkezden gelen 
bütçeyle sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Yerellik ilkesinin 
şirketlerle işbirliğinin önünü açması bu noktada değerlendirilerek, hizmetler özel 
sektör eliyle sağlanabilir. Fakat özel sektörlerle iş görmenin yaratabileceği 
olumsuzluklara karşı tedbirler elden bırakılmamalıdır. 

3.3.2. Yerelleşme etkin hizmet sunumunu nasıl etkiler? 

Şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışı ile etkin hizmet sunumunun ger-
çekleştirilebileceğine yönelik inanış kuvvetli olmakla birlikte, halkın taleplerinin 
karşılanmasında sahada hızlı çözüm getiren sistemin kurulması için değişim ve 
dönüşümler gerekmektedir. Diğer taraftan, kısa sürede siyasi getiri sağlayacak 
hizmetlere yönelmeler olabildiği için gerçek ihtiyaçların giderilmesinde sorunlar 
yaşandığına yönelik eleştiriler gündemde tutulurken, köylerin tüzel kişiliğinin 
geri verilmesine yönelik tartışmalar varlık bulmuştur. Etkin hizmet sunumunda 
en çok mahallelere yönelik aksaklıklar söz konusu olmuştur. Değerlendirmeler, 
mahalle sakinlerinin muhtarlara bildirdiği sorunların çözümünde aksaklıkların 
mevcut olduğu, muhtarların halkın yönetime katılmasındaki birinci ayak olduğu 
için muhtarlık sisteminin geliştirilmesi gerektiği, muhtarlık mevzuatının yeni-
lenmesi, muhtar çalışma grubu ve tamamen bağımsız mahalle konseyi kurulması 
gerektiği, muhtar çalışma yönetmeliği çıkarılarak muhtarların belediye mecli-
sinde temsilinin oluşturulması gerektiğine yönelik şeklinde gerçekleşmiştir. 

Etkin hizmet sunumuna yönelik çalıştaydaki diğer değerlendirmeler ise şu 
şekildedir: Yerel yönetimlerin yönetme ve iş yapma kapasitesindeki eksiklikler 
denetim ve ilerici bakış açısıyla kapatılmalı, iller bankasının akademi oluşturma 
hedefi gözden geçirilmeli, yerel yönetimlerin hizmet sunmasını etkileyen unsur-
lar tespit edilerek nasıl şekillenmesi gerektiği netleştirilmeli, Türkiye Belediye-
ler Birliği’nin etkinliğini artıracak mevzuat geliştirilmeli, yerel yönetimlerin 
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problemleri ele alınarak yeni sistemde yerel yönetimler ona göre şekillenmeli, 
yeni sistemde hizmetlerin sınırları, kapsamı, işbölümü net bir şekilde belirlen-
meli, yerel yönetimlerin denetim mekanizması netleştirilerek mali ve hukuki 
denetimler merkeze bırakılmalı, yerel yönetimlerin ortak hizmetlerde birbirleriy-
le işbirliği kurmaları için düzenlemeler yapılmalı, ulusal ve uluslararası işbirlik-
lerine kapı açılmalı, yaygınlaştırılmalı, bununla ilgili gerekli eğitimler verilmeli, 
uzmanlardan destek alınarak hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya geçilmeli, 
yerel yönetimler platformu oluşturularak düzenli şekilde toplanılmalı, iyi uygu-
lama örnekleri, sorunlar ve öneriler sürekli şekilde tartışılmalı, nitelikli insan 
kaynağına önem verilmeli, ahbap çavuş ilişkisine bağlı insan çalıştırma sona 
ermeli, belediyelerin swot analizi yapılarak hangi belediyenin hangi alanda ileri 
veya geri olduğu belirli periyotlarla tespit edilerek yayınlanmalı, hizmette stan-
dardizasyon yeniden tespit edilmeli ve sistemden ziyade yapısal problemlere 
odaklanılmalıdır. Aksi takdirde salt yerelleşme politikası ekonomik ve sosyal 
eşitsizliklere sebep olarak var olanları daha çok artırabilirken, ülkenin birlik ve 
bütünlüğüne yönelik sorunları oluşturabilir ve kamu yararı göz ardı edilerek 
bölgesel çatışmalara ortaya çıkabilir. 

SONUÇ 
Türkiye’de 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformları ile çok sayıda 

yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerden en sonuncu-
su olan 6360 sayılı kanun değişikliği ile yerel yönetim sisteminde önemli deği-
şim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin literatürdeki de-
ğerlendirmeleri farklı şekilde yansıma bulmuştur. Kimi yazarlar, büyükşehir 
belediyelerindeki il özel idarelerinin kaldırılarak yerine yatırım izleme ve koor-
dinasyon başkanlığının kurulmasını merkezileşme olarak değerlendirirken, kimi 
yazarlar bu kararı merkezi yerelleşme olarak değerlendirmiştir. Getirilen çok 
sayıdaki değişikliklerin uygulamadaki sonuçları ise farklı şekilde tezahür etmiş-
tir. 

Çalıştay sonuçlarından elde edilen çıktılarla hazırlanan çözüm önerileri 
bölümüne göre özetlersek; öncelikle yerelleşmeyi önleyici kanuni düzenlemele-
rin yapılmasına yönelik ciddi adımların atıldığı ortadadır. Bu kanuni düzenleme-
lerle birlikte uygulamadaki sonuçların olumlu işlemesi için öncelikle bürokratik 
engelleri giderici politikaların ve anlayışın geliştirilmesine özen gösterilmelidir. 
Bürokrasinin tarafsız bir yapıya kavuşturularak, kırtasiyeciliği ciddi anlamda 
azaltan, inisiyatif alabilen alanında uzman personellerden oluşan verimli ve 
etkin bir yapıda işleyen kurumsal yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Aşırı 
merkeziyetçiliği önlemek adına gerçekleştirilen yerelleşme politikalarının muh-
temel dezavantajlarının da düşünülerek iyileştirici politikaların planlamasına 
önem verilmelidir. Kurumlar arası yetki kargaşası yaşanmaması için her birimin 
ve her kurumun hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle ilişkilerindeki yetki ve 
sorumlulukları birbirlerinden ayrışmalıdır. 
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GİRİŞ 
16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye büyük bir dönüşümün somut adımını 

atmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin anayasal zeminini oluş-
turmuştur. Hükümet sistemindeki bu keskin dönüşüm kabaca başbakanlık kuru-
munu ve bakanlar kurulunu ortadan kaldırmış, bunlara ait yetkileri Cumhurbaş-
kanına devretmiştir. Kısaca parlamenter sistemden başkanlık sistemine bir geçiş 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin şahit olduğu bu dönüşüm makro düzeyde olduğu gibi daha 
alt düzeyde de değişimlere neden olmuştur. “Denetim” alanı da değişim göste-
ren alt düzey içerisinde yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri de 
bunu açıkça göstermektedir. Mevcut hali ile denetim konusunda gerçekleşen 
dönüşümlerin merkezi nitelik taşıdığı söylenebilir. Yerel düzeyde gerçekleşen 
denetimin bir dönüşüme uğradığını söylemek için ise şuan çok erken olacaktır. 

Kaleme alınan bu çalışma ayrı ayrı merkezi ve yerel denetimi ele almanın 
yanında, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki denetim ilişkisini de 
ele almaktadır. Böylece halkın ihtiyaçlarına ve Cumhurbaşkanlığı sistemine 
uygun denetim mekanizmasının nasıl tesis edilmesi gerektiğine dair tavsiyeler 
sunulmuş olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, yönetsel alanda denetime 
genel bir bakış ile başlamakta, kamu yönetimi ve denetim ilişkisini genel hatla-
rıyla vermektedir. Ardından Türk kamu yönetiminde denetim, merkezi ve yerel 
olmak üzere iki başlık üzerinden ele alınmış, mevcut denetim düzeni ve sistemi 
(sorun ve çözüm önerilerinin net olarak anlaşılabilmesi için) okuyucuya aktarıl-
mıştır. 

Daha sonra Çalıştayda37 merkezi yönetim-yerel yönetim denetim ilişkisi 
üzerine gerçekleştirilen değerlendirmeler ele alınmış, ortaya atılan sorunlar akta-
rılmıştır. Devam eden başlıkta ise katılımcıların38 ortaya çıkan sorunlara yönelik 

                                                       
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
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ifade ettikleri çözüm önerileri verilmiştir. Sonuç bölümünde ise elde edilen veri-
lerle literatürden elde edilen bilgiler birlikte ele alınarak yeni hükümet sistemine 
uygun bir değerlendirme yapılmıştır. 

1. DENETİME GENEL BİR BAKIŞ 
Tarihsel süreç içerisinde denetimin özellikle bürokratik yönetimlerle eş 

zamanlı olarak var oldukları söylenebilir (Akçakaya, 2016: 278). Ancak modern 
ya da “bilimsel” anlamda denetimin ortaya çıkışı on altıncı-on yedinci yüzyıllar-
da Prusya’da merkantilizm anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayış daha sonra 
kameral bilimlerin gelişmesine ve buna bağlı denetimin bilinçli ve sistematik 
olarak ele alınmasına neden olmuştur (Eryılmaz, 2015: 34; Saklı, 2013). 

En genel hali ile denetimi, siyasi ve idari birimlerin belirlediği hedeflerin 
nedenli gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve bunun da nedenli belirlenen usuller 
etrafında olduğunun kontrol edilmesi ve gerek duyulan tedbirlerin alınması şek-
linde tanımlamak mümkündür (Parlak, 2011: 156). Yönetimi bilimsel olarak 
inceleyen ve klasik yönetim teorisyenleri olarak adlandırılan Taylor, Fayol ve 
Weber de denetimi yönetimin bir unsuru ve hedeflerin gerçekleştirilmesinin 
teminatı olarak görmektedir (Fayol, 2013; Shafritz & Hyde, 2016: 41-45; 
Taylor, 2014; Weber, 2014; Yıldırım, 2014: 145-146). Dolayısıyla denetimin 
geçmişten günümüze yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. 

Türk-İslam geleneğinde de denetimin yönetimin asli unsurlarından oldu-
ğu bilinmektedir. Divan şeklinde örgütlenen denetim birimleri günümüz mana-
sında dış denetim unsurunu oluşturmakta ve mali-idari alanları kapsamaktaydı 
(Mil, 2016: 55-56). Tanzimat reformlarıyla başlayan süreçte ise bakanlıkların 
kurulmasıyla denetim faaliyetlerinin çeşitlendiği ve teftiş anlayışının yaygınlaş-
tığı görülmüştür. Elbette sözü edilen denetim adli denetimi kapsamamaktadır. 
Adli denetim, “adalet mülkün temelidir” sözünden de anlaşılacağı üzere devlet 
ile birlikte var olmuştur (Mil, 2016: 58; Sanal, 2002: 81-82; Yürekli, 2011: 28-
29). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde ise kalkınmacı anlayışın be-
nimsenmesine paralel olarak devralınan denetim geleneğinde Sayıştay denetimi 
başta olmak üzere mali denetimin ağırlıkta olduğu gözlemlenmektedir (Özen & 
Öztornacı, 2015: 9; Sanal, 2002: 82). Ayrıca bu dönemde Tanzimat ile beraber 
merkezileşmenin bir ürünü olan bakanlıklara bağlı iç denetim unsuru teftiş ku-
rulları da denetim faaliyetleri içerisinde yer almıştır (Akbulut, Mimaroğlu-
Özgen, Fındık, Seymenoğlu, & Almış, 2012: 28-52; Mil, 2016: 58-59; Sanal, 
2002: 82-88). Özetle Türk yönetim geleneğinde geçmişten günümüze intikal 
eden iki temel denetim mekanizmasından söz edilebilir; dış denetim olarak Sa-
yıştay ve iç denetim39 diyebileceğimiz Teftiş Kurulları. Bu durum denetim sis-
teminin etkinliği ve yaşanan sorunlarla ilgili ciddi doneler sağlamaktadır. 
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dilmemektedir. Burada kastedilen denetimin kurum içerisinde gerçekleştiriliyor olmasıdır. 
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5018 sayılı Kanunla beraber iç kontrol ve denetimin Türk denetim siste-
minde yerini almasına kadar teftiş kurullarıyla gerçekleşen yönetsel denetimde 
bir bütünlüğün olduğundan söz etmek oldukça zordur. Her kamu kurumunun ve 
KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri)’lerin kendilerine ait bir teftiş yönetmeliği 
bulunmakta ve buna göre teftişleri gerçekleştirmektedir. Teftiş denetiminin bir 
diğer özelliği ise 5018 sayılı Kanunda geçen iç denetimin aksine süreç içerisinde 
değil süreç sonlandıktan sonra gerçekleşmesidir. Ayrıca 5018 sayılı Kanunda 
teftiş kurullarının düzenlenmemesi ayrı bir sorun ortaya çıkarmaktadır (Gök & 
Akar, 2014: 47-49). Bunun yanında İç denetim sisteminin Teftiş kurullarını 
işlevsizleştirmeye doğru evirildiği ve bu durumunda da denetim eksikliği oluştu-
racağı da ifade edilmektedir (Karatepe, 2011: 6). İlerleyen başlıkta konu edildi-
ğinden bu noktada denetim konusunda çok ayrıntıya girilmemiştir.  

2. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM 
Denetim konusu, siyasal olsun ya da olmasın her organizasyon için önem-

li bir konudur. Türkiye gibi güçlü devlet geleneği ve örgütlenmesi olan üniter bir 
ülke için ise ayrıca önemlidir. Denetim, “kim kime hesap vermeli/veriyor?” soru 
etrafında çeşitlenmektedir. Bu soruya şu şekilde cevap verildiği görülmektedir 
(Eryılmaz, 2015: 372-374): 

- Siyasi makamlara 

- Yönetsel makamlara 

- Yargı organlarına  

- Profesyonel kuruluşlara 

- Topluma  

- Ombudsmana 

Yukarıda verilenler aynı zamanda Türk kamu yönetimindeki denetim tür-
lerini de meydana getirmektedir (Türkyılmaz, 2014: 17). Tek tek incelendiğinde; 
siyasi denetimin yasama organı ve siyasi yöneticiler, idari denetimin kamu ku-
rumları, Ombudsman denetiminin aynı isimli kurum, yargı denetiminin mahke-
meler, toplumsal denetimin halk ve sivil toplum kuruluşları ve profesyonel de-
netimin ise denetim üzerine ihtisaslaşmış özel firmalar tarafından gerçekleştiril-
diği özet olarak söylenebilir (Eryılmaz, 2015: 378-398; İnaç & Ünal, 2007: 41-
45; Kesgin, 2014: 387-394; Türkyılmaz, 2014: 17-19). 

Merkez-yerel arasındaki denetim ilişkisi söz konusu olduğunda “idari de-
netimin” ayrı bir yeri vardır. İdare hem kendi hiyerarşisi içindeki birimleri hem 
de arasında vesayet ilişkisi bulunan kurumları denetleyebilmektedir. Hiyerarşik 
denetim ast-üst ilişkisi etrafında; vesayet denetimi ise yasal kriterlere göre belir-
lenen araçların yardımıyla (teftiş kurulları gibi) farklı kamu tüzel kişilikleri ara-

                                                                                                                               
İlerleyen bölümlerde de bahsedildiği üzere temel sorun da iç denetim ve teftiş denetimi 
arasındaki görev-yetki-sorumluluk dağılımındaki belirsizliktir. 
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sında gerçekleşmektedir. Örneğin bakanlıklar kendi merkez ve taşra teşkilatları-
nı hiyerarşik denetime tabi tutarken, valilikler de belediyeleri vesayet denetimi 
tabi tutmaktadır. Merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki vesayet denetimi 
bizzat 1982 Anayasasının 127. maddesinde yer almaktadır (Eryılmaz, 2015: 
385-386; Kesgin, 2014: 390-391). 

İdari denetim merkez-yerel arasındaki denetim ilişkisi açısından önemli 
olmakla birlikte Danıştay, Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurumu gibi kurumla-
rın hem merkezi yönetimi hem de yerel yönetimleri denetlediğini unutmamak 
gerekir. Dolaysıyla bahsi geçen denetim kurumları her iki düzeyi de ilgilendir-
mektedir. Bunların yanında kurumların kendi içlerindeki iç denetim birimleri de 
önemli bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yasal ve fiili 
olarak hayata geçmesiyle de Devlet Denetleme Kurumu yetkileri oldukça geniş-
lemiştir40.  

2.1. Merkezi Yönetimde Denetim 
Türk kamu yönetiminde denetimin oldukça çeşitli ve karmaşık bir yapıda 

olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıdaki başlıklarda değinildiği üzere ku-
rumlar birden fazla açıdan denetime tabi tutulmaktadır. Ancak merkezi yöneti-
min denetimini kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki ana gruba ayırmak doğ-
ru ve pratik açıdan yararlı olacaktır. 

Teftiş kurulları ve iç denetim birimleri kurum içi denetimde yer alırken; 
Sayıştay, meclis, kamuoyu, siyasiler, maliye bakanlığı ve benzeri kurumların 
kurum dışı denetimde yer aldığı söylenebilir (Değirmencioğlu, 2011: 40; 
Karatepe, 2011: 11). Genel itibari ile değerlendirildiğinde ise merkezi kurumlar-
daki denetimin hiyerarşik özellik taşıdığı açıkça görülmektedir. “Amirin, memur 
üzerindeki denetimi” şeklinde tanımlanabilecek hiyerarşik denetim, zincir şek-
linde tepeden tabana kadar eylemlerin denetim ve gözetimini mümkün kılmak-
tadır. Sayıştay denetimi net ve anayasal zeminde düzenlense de merkezi kamu 
kurumlarının denetimi, ağırlıklı ve somut olarak kurum içi hiyerarşik denetimle 
gerçekleştirilmektedir. “Sayıştay denetimi”, harcamalar üzerinden bir muhasebe 
denetimi şeklinde olmasına karşın “hiyerarşik denetimin” kapsamı oldukça ge-
niştir (Batmaz, 2015: 16; Çilesiz, 2011: 24-25). 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce Yüksek Denetle-
me Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu gibi başbakanlığa bağlı birden çok dene-
tim organı bulunmaktaydı (Yaman, 2008). Bu ve benzeri pek çok denetim or-
ganları 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birleştirilerek Cumhur-

                                                       
40  İlgili düzenleme Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 5 numaralı “Devlet Denetleme 

Kurulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde” gerçekleşmiştir. Kararnamenin yayımlandığı 
Resmi Gazete:“Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2018 Sayısı: 30479 Kabul Tarihi: 
15.07.2018” 
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başkanlığı teşkilatı içerisine alınmıştır 41. Denetim üzerine yazılan yazılarda ve 
yapılan değerlendirmelerde “Denetim sisteminin dağınıklığı” sıkça bahsi geçen 
bir durumdur. 1 ve 5 numaralı kararnameler ışığında Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle bu dağınıklığın belli ve belirgin oranda sonlandırıldığı yorumunu 
yapmak yanlış olmayacaktır. 

Siyasilerin ve halkın denetiminin yanında kurumsal anlamda merkezi yö-
netim kapsamında denetimin ağırlıklı olarak Sayıştay (dış denetim) ve Teftiş 
Kurulları (iç denetim) tarafından yapıldığı özetle söylenebilir (Gök & Akar, 
2014: 49). Daha önceden de bahsedildiği üzere kurumsal yapı dışında kamu 
yönetiminin hiyerarşik yapısından kaynaklı olarak amirlerin memurların iş ve 
işlemleri üzerinde süreklilik arz eden bir denetimi daha mevcuttur. 

Vatandaşların kamu yönetimini denetlemesi ise ya dolaylı olarak seçimler 
aracılığıyla ya da doğrudan baskı grupları, Ombudsman (Eryılmaz, 2015: 395-
398; Kesgin, 2014: 394-395) ve CİMER (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Mer-
kezi)42 gibi kanallar yoluyla gerçekleşmektedir. Bunların içerisinde kurumsal 
anlamda en yeni ve yetersiz olmasına karşın belki de etkili olanı kuşkusuz 
CİMER’dir. Yapılan başvurular ve sonuçlandırılan şikâyetler göz önüne alındı-
ğında kamu yönetiminin denetlenmesi açısından oldukça verimli bir araç olduğu 
anlaşılacaktır. Aslında CİMER’i tek başına ele almak doğru olmaz (Çelikiz, 
2017; Zor & Karkın, 2017). Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemlerde 
BİMER’in, Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde ise CİMER’in daha etkin kulla-
nıldığını söylemek daha doğru olacaktır. 

2.2. Yerel Yönetimlerde Denetim 
Yerel yönetimlerde gerçekleşen denetim merkezi yönetimdekine benze-

mektedir. Merkezi denetimde olduğu gibi siyasi denetim, idari denetim (dış 
denetim, iç kontrol, hiyerarşik denetim teftiş), yargısal denetim, kamuoyu dene-
timi ve Ombudsman gibi denetim kolları yerel düzeyde de (belediyelerde) mev-
cuttur (Erkul & Kara, 2014: 225; Sanal, 2008: 107). Bu denetim türleri arasında 
elbette Türkiye’nin üniter yapısının bir gereği olarak vesayet denetimi ve İçişleri 
Bakanlığının teftiş denetimi oldukça ağırlıklı yer tutmaktadır (Özer, 2006: 9-10).  

Anayasal zemine sahip bu denetimlerin (vesayet) her zaman sıkı bir şe-
kilde uygulandığı, yerel yönetimleri iş yapamaz hale getirdiği söylenemez. Ve-
sayet denetiminin zamana ve coğrafyaya göre yoğunluğu değişmektedir. Ayrıca 
Avrupa Birliğine üye ülkeler kadar olmasa da üyelik sürecinde demokratikleşme 
için merkeziyetçiliğin azaltılması yönünde birtakım ilerlemeler de kat edilmiştir 
(Koçak & Ekşi, 2014: 305; Parlak, 2014: 30). 

                                                       
41  5 numaralı ve 1 numaralı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesi”, Yayımlandığı Resmi Gazete:Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2018Sayısı: 30474 
Kabul Tarihi: 10.07.2018 

42  CİMER ile birlikte 24 Haziran 2018 seçimleri öncesine kadar BİMER aracılığı ile de 
şikâyetler iletilmekteydi. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte il-
gili kurumun faaliyetleri sona ermiştir. 
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Yerel yönetimlerdeki denetimin merkezi yönetimle benzer yönlerinin ya-
nında farklılaştığı noktalar da mevcuttur. Belediye meclisinin denetimi, belediye 
başkanının denetimi, Mülkiye Teftiş Kurulu, Mahalli İdareler Kontrolörleri vb. 
kurum/birimler belediyelere mahsus denetim kanalları arasında sayılabilir 
(Sanal, 2008 113; Türkyılmaz, 2014: 20; Yıldız, 2012: 227-228). Bunların ya-
nında merkezi yönetimin valiler aracılığıyla gerçekleştirdiği vesayet denetimi de 
unutulmamalıdır. Ancak belediyelerin, valinin İl Genel Meclisi başkanlığını 
yürüttüğü zamanlarda olduğu gibi valinin hiyerarşik denetimine tabii olmaması 
vurgulanması gereken bir noktadır (Koçak & Ekşi, 2014; Sanal, 2008). 

3. ÇALIŞTAY ÇIKTILARI 

3.1.  Denetim Üzerinde Gerçekleşen Genel  
Değerlendirmeler 

Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapıda olduğundan merkezi yönetimin ye-
rel yönetimler üzerinde “idarenin bütünlüğü” kapsamında bir vesayeti bulun-
maktadır. Daha açık ifadesiyle anayasal düzlemde mahalli idarelere belli başlı 
alanlarda faaliyet göstermelerine imkân tanınırken ülkenin bütünlüğü çerçeve-
sinde yapılan iş ve işlemler merkezi yönetim tarafından gözetim ve denetim 
içerisindedir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken mevcut sistemde yaşa-
nanlardan ders alınması ve eski aksaklıkları barındırmayan yeni bir denetim 
mekanizmasının tasarlanması vatandaşların memnuniyeti için (özellikle bu geçiş 
döneminde dönüşümün nispeten daha kolay olduğu düşünülünce) oldukça 
önemlidir. Denetimin, merkez ve yerel perspektifinde düşünüldüğünde ilk sorun 
alanının belediyelerin siyasi kadrolarının faaliyetleri ve bunların sonuçları oldu-
ğu söylenebilir. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin iş ve işlemlerinin siyasi 
denetimi elbette seçimler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Burada incelenen dene-
tim yönü ise idari ve adli boyuttur. 

Belediyenin siyasi kadrolarının Devlet Memurları Kanunu’nda kamu gö-
revlileri olarak tanımlanmamaları idari denetimde birtakım aksamaların yaşan-
masına neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi ve idari denetimin sorunsuz 
gerçekleşebilmesi adına belediye başkan ve meclis üyelerinin Türk Ceza Kanu-
nu’nda olduğu gibi kamu görevlisi tanımlaması içerisinde kabul edilmesi ve 
diğer mevzuatların da buna uygun düzenlenmesi yerinde bir çözüm olabilir.  

Ancak belediye başkan ve meclis üyelerinin idari soruşturmaya tabi tutu-
lup disiplin cezasına çarptırılmasında “bürokrasi-demokrasi çatışması” gibi yeni 
bir sorun olanı daha ortaya çıkmaktadır. Buna alternatif denetim mekanizması 
olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu gösterilmektedir. Fakat merkezi yönetim 
tarafından gerçekleşen bu denetimin de zamanla yerelleşmeyi olumsuz etkileye-
ceği ve yerel yönetimler üzerindeki idari vesayeti artıracağı ifade edilmektedir. 
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Belediye başkanı ve meclis üyeleri, kamu adına ve yararına çalışmaktadır. 
Eylemlerinin hem idari hem siyasi hem de adli bir karşılığının olması pek tabi 
gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yetki ve sorumluluk 
alanlarının birbirine karışmaması ve yalnızca ilgili eylemin türüne uygun dene-
timin gerçekleşmesidir. Örneğin idari cezayı gerektirecek bir durumda adli dene-
timin devreye sokulması, demokratik yollarla “seçilmiş” yönetime darbe indi-
rilmesi anlamına gelmektedir. 

Belediye başkan ve meclis üyelerinin eylemleri üzerinden gerçekleşen 
değerlendirmenin ardından denetim birimleri üzerinden de bir değerlendirme 
yerinde olacaktır. Bu bağlamda dış denetim birimleri olan Sayıştay ve Kamu 
Denetçiliği ile kurum içi denetim birimleri olan Teftiş Kurulları ile İç Denetim 
incelenmiş, öne çıkan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Sayıştay, TBMM adına kamu kurumlarının yapmış oldukları harcamala-
rın usulüne uygun olup olmadığını ve bunlara ait kayıtların, belirlenen standart-
lara uygun tutulup tutulmadığını denetleyen dış denetim birimidir (Gök & Akar, 
2014). Sayıştay’ın merkezi başkent Ankara’da bulunmakta ve denetimini ya 
birkaç yılda bir çıktığı turnelerde “yerinde” gerçekleştirmekte ya da dosya üze-
rinden yapmaktadır. Dolayısıyla Sayıştay denetiminin -bu yönünden kaynaklı 
olarak- prosedürel ve tali bir inceleme olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu durum 
özetle pek çok sorunu da beraberinde getirmekte, harcamaların ve faaliyetlerin 
gerçekliği ve geçerliliği konusunda ortaya çıkan şüpheleri giderememektedir.  

Sayıştay denetimlerinin evrak üzerinden gerçekleşmesinin yalnızca har-
cama konusunda değil belediye meclis kararları üzerinde de bir takım denetim 
sorunlarına neden olduğu ifade edilmektedir. Bu alanların başında “imar” karar 
ve uygulamaları gelmektedir. Yerel yönetimlerde, son dönemlerde kentleşme 
oranındaki artışa paralel olarak imar konusu oldukça önemli bir sorun olmaya 
başlamıştır. Çünkü imar düzenlemeleriyle belli bölgelerdeki belli arsaların de-
ğerleri ciddi oranda artmakta, bu da çıkar çatışması olgusunu gündeme getir-
mektedir.  

Yukarıdaki ve bunlara benzer sorunlar, Sayıştay’ın icra ettiği denetimin 
kapsam ve derinliği etrafında toplanmaktadır. Daha açık ifadesi ile “Sayıştay 
hangi alanlardaki faaliyetleri incelemeli, incelediği bu alanlarda denetimi hangi 
düzeyde gerçekleştirmeli, prosedür ile yetinmeli mi yoksa “yerindeliğine” gir-
meli mi?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Kısacası Sayıştay denetimi “harca-
manın” ötesine geçip nitelik ve nicelik olarak alanını genişletmeli midir? 

Bu sorulara verilecek cevap aynı zamanda en başta değinilen bürokrasi-
demokrasi ikilemini de gündeme getirmektedir. Zira Sayıştay’ın harcamanın 
gerçekleştiği iş ve işlemin ne denli gerekli ve yerinde olduğuna karar vermesi 
gerektiğini söylemek aynı zamanda Sayıştay’ın siyasi kararlar vermesi veya 
verilen kararların iptal edilmesine karar vermesini istemek anlamına gelmekte-
dir. Ancak demokrasinin bir gereği olarak yerel yönetimlerde kararları, seçmen-
lerin oyu ile gelen belediye başkan ve meclisi vermektedir. 
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Bahsi geçen ikilemden ve aynı zamanda da yerel yönetimleri usul-
süz/kamu zararına olan iş ve işlemlerden kurtulabilmek oldukça zor bir dengenin 
kurulmasını gerektirmektedir. Çünkü Sayıştay denetimleri belirli alanlara odak-
lanırken imarda olduğu gibi beledi faaliyetlerin yoğunlaştığı esas alanlar ihmal 
edilmektedir. Hassas dengenin kurulması durumunda şeklen bir denetim değil 
özü itibari ile bir denetim gerçekleştirilmiş olacaktır. Toplumda yerel yönetimle-
re yönelik eleştirilerin de imar, gelir, ruhsat ve benzeri konularda yoğunlaşması 
bir fikir oluşturması açısından faydalıdır. 

İçerik ve kapsam yönünden zaten eleştirilen Sayıştay’ın yerel yönetimler 
denetim raporları, ilan edilme yöntemiyle de eleştiri konusu olmaktadır. Dene-
tim raporlarında yerel yönetimlerin imajlarını zedeleyecek sonuçların adli ma-
kamlarca kesinleşmeden verilmesini, seçmenler tarafından kesin bir sonuçmuş 
gibi algılanacağından, sakıncalı bulunmaktadır.  

Sayıştay denetiminin diğer çıkmazı da bürokrasinin demokratik meka-
nizmaları engelleyeceği korkusuyla Sayıştay’ın, yetki ve sorumluluğunda olan 
faaliyetleri de gerçekleştirememesidir. Örneğin performans denetimi yapması 
gerekirken bahsi geçen endişeden dolayı denetim işlevi değerlendirmeye işlevi-
ne dönüşmüştür. Bu da yerel birimlerin performanslarının denetim dışında kal-
masına sebep olmakta, Sayıştay denetiminin içini boşaltmaktadır. 

İlgili mevzuatın yerel/özgün ihtiyaçlar çerçevesinde olmaması, kurum 
yapısının bazı noktalarda yetersiz bazı noktalarda ise gereksiz düzeyde karmaşık 
ve büyük olması gibi pek çok başka sebep de Sayıştay konusunda dile getirilen 
sorunlar arasında yer almaktadır. Sayıştay denetimiyle ilgili sorunları bütüncül 
bir değerlendirmeye sokmak gerekirse bazı sorunların mevzuata, bazı sorunların 
yapısal unsurlara, bazı sorunların ise genel Türk denetim sistemine has olduğu 
söylenebilir. 

Kamu Denetçiliği’nin (Ombudsman) tarihsel olarak kökenleri Osmanlı 
Devleti’ne dayansa da Türkiye Cumhuriyeti için oldukça yeni bir olgudur 
(Karcı, 2010). Kurumsallaşması, toplum ve yöneticiler nezdinde yer edinmesi 
için belli bir sürenin daha geçmesi gerekmektedir. Yeni ve oturmamış bir kurum 
olmasının dezavantajları olduğu gibi avantajları da mevcuttur. 

Kamu Denetçiliği Kurumu aynen Kamu Görevlileri Etik Kurulu, İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi 
idari ve hukuki açıdan yaptırım gücü tartışmalı olan kurumların durumunda yer 
almakta ve görev alanları konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bahsedilen 
tüm kurumların vatandaşların memnuniyetini ve kamu kaynaklarını vatandaş 
lehine, etkin kullanımını sağlamak amacıyla kuruldukları bilinmektedir. 

Kurumlar genel itibariyle gelen talepler üzerine denetim ve incelemelerini 
yapmaktadırlar. Vatandaşların denetim sürecine dâhil edilmesi demokratik gele-
neğin ilerlemesi açısından bir kazanım olsa da Kamu Denetçiliği başta olmak 
üzere ilgili kurumların “yaptırımının” olmaması ciddi bir eksikliktir. Yaptırımı-
nın olmamasının yanında hem örgütsel hem de insan kaynakları açısından yeter-
siz kalması, kurumu işlevsizleştiren bir durum sorundur.  
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Kamu Denetçiliğinin yanında diğer kurumların da var olması yetkiyi par-
çalamakta ve koordinasyonu bozmaktadır. Çünkü inceledikleri tüzel kişilikler 
farklı olsa da temelde amaçlanan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve 
idarenin kusurlarını gidermektir. Vatandaşın idareyi denetleme aygıtları olan 
Kamu Denetçiliği ve benzeri kurumların temel sorunları; oturmamış yapısal ve 
işlevsel alanlarının olması, benzer işlevde birden fazla kurumun olması ve yaptı-
rım yetkilerinin olmamasıdır. 

İç Denetim ve Teftiş Kurullarını birlikte değerlendirmek doğru olacaktır. 
Zira her iki denetim mekanizması birim bazında aynı sorumluluk alanına sahip-
tir. Ancak tarihsel olarak çok eskiye dayanan teftiş kurullarının (Yürekli, 2011) 
aksine Türkiye için oldukça yeni olan iç denetim, aynı biriminde faaliyet gös-
termesine karşın daha kapsamlı bir denetim anlayışına sahiptir (Aslan, 2010). 
Dolayısıyla değerlendirme iç denetim ekseninde gerçekleşecektir. 

İç denetim konusunda iki temel sorunun sıklıkla tekrar edildiği söylenebi-
lir. Bunlar iç denetimin ne olduğu ve teftiş kurulundan hangi noktalarda ayrıldı-
ğıdır. İç denetim; sistem denetiminden bilgi teknolojileri denetimine kadar ol-
dukça çeşitli alanlarda denetim faaliyeti yürütmektedir. İç denetimin amacı yö-
netime rehberlik etmek, olası hataları öncesinde tespit ederek önlemektir. Bun-
dan dolayı iç denetim klasik denetim anlayışından farklılaşmaktadır (Gerekan, 
2010). Harcama veya uygulama sonrası dar kapsamlı denetim gerçekleştiren 
teftiş kurulları ise iç denetimin gerisinde kalmaktadır.  

İç denetim ve teftiş kurullarındaki sorunsal da yukarıdaki ifadelerden de 
anlaşılacağı gibi her iki mekanizmanın birbirinin alanına girmesi ve tekrarların 
olması yani ikiliğin yaşanmasıdır. Teftiş kurullarının klasik denetim anlayışını 
temsil ettiği ve işlevini yitirdiği, iç denetimin ise çağın şartlarına uygun işlevsel 
bir mekanizma olduğu sıklıkla söylenmektedir. Bilgi teknolojilerinin idarede 
yaygınlaşması ve etkinliğinin artırması nedeniyle bu sistemlerin denetimini de 
ön gören iç denetimin teftiş kurullarının önünde yer aldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Ancak her iki denetimden birini tercih edebilmenin de mümkün 
olmadığını belirtmek gerekir (Karatepe, 2011). O halde sorunu teftiş kurullarının 
iç denetimde olduğu gibi kapsamlı ve çağın şartlarına uygun yeniden örgütlen-
memesi olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 

3.2. Ortaya Çıkan Sorunlara Üretilen Çözüm Önerileri 
Genel bir değerlendirme yapmadan önce yukarıda ele alınan denetim 

alanlarının tek tek incelenmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda öncelikle Sayış-
tay, Kamu Denetçiliği ve İç Denetim-Teftiş Kurulları hakkında üretilen çözüm 
önerileri sırasıyla ele alınmıştır. 

Sayıştay Denetimi: 

- Yerinde denetleme yapması ve evrak üzerinden denetleme yapmaması 
daha etkili olacaktır. 
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- Yerel yönetimlerin periyodik olarak ziyaret edilmesi gerekir.  

- Yerel yönetimler üzerindeki denetimin performansı esas alan ve peri-
yodik ziyaretlerden elde edilecek çıktılar üzerine inşa edilmesi gerek-
mektedir. 

- Denetim Raporlarında kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi ve 
sürecin sonunda karşılıklı mutabakat sonucunda kamuoyu ile payla-
şılması. 

- Denetimlerin mevzuatı esas alan yerindelik denetimine odaklanması, 
açık bulma ve yaptırım uygulama amacına yönelmemesi. 

- Denetimin merkezi ve yerel olarak ayırılması gerekmektedir. Alt bi-
rimlerde denetim ne kadar iyi yapılırsa üst birimlerde de o kadar iyi 
olur.  

- Ancak merkezi birimin şişirilmemesi yerele ağırlık verilmesi doğru 
olacaktır. Ayrıca gereksiz birimler tasfiye edilip var olan birimler göz-
lemlenebilir hale getirilmelidir. 

- Kanunların Türkiye’nin özgün durumuna uygun hale getirilmesi ge-
rekmektedir. Zaten farklı olan kültürel ve yönetsel özelliklerin yanın-
da tamamen Türkiye’ye has olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 
yerel özgün kanunları zorunlu kılmaktadır. 

- Sayıştay’ın içerisinde İç kontrol müdürlüğü olmaması gerekir.  

- Kurumun daha şeffaflaştırılması yönünde adımlar atılmalıdır. 

- Yıllık Sayıştay raporlarının görüşüldüğü özel komisyonun kurulması, 
kamuoyunun bilgilenmesi açısından gereklidir.  

- Bilinçli ve etkin denetimin sağlanması için riskli ve stratejik alanlar 
belirlenmelidir. 

- Bürokrasi-demokrasi dengesine dikkat edilerek performans denetimi-
nin hakkıyla yerine getirilmesi, bir değerlendirmeye dönüştürülmeme-
sine özen gösterilmelidir. 

- Belediyelerde imar ve diğer çıkar çatışması kaynakları tam anlamıyla 
denetim içerisine alınmalıdır. 

Kamu Denetçiliği (Ombudsman) 

- İdari ve adli açıdan yaptırım gücü olmalı, personel sayısı ve özlük 
hakları artırılmalıdır. 

- Kamu Başdenetçisi belirlenebileceği gibi, eğitim ve sağlık gibi vatan-
daşların yoğun olarak hizmet aldığı alanlar için de “Eğitim 
Başdenetçisi” ve “Sağlık Başdenetçisi” görevlendirilebilir. 

- Alternatif bir seçenek olarak ise yerel yönetimler, eğitim, sağlık vb. 
alanlar için ilgili kurumlarda Kamu Denetçiliği Kurumu ile koordi-
nasyonu sağlamak üzere denetçiler görevlendirilebilir. 
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- Görev ve yetkileri büyük oranda iç içe geçen CİMER, Arabuluculuk 
Kurumu, İnsan Hakları Kurumu gibi kurum ve yapıların tek bir çatı al-
tında toplanarak daha işlevsel bir yapıya dönüştürülmesi mümkündür. 

- Üst düzey ve politika temelli işlemlerde kurum devreye girmeli, etkin 
denetimin sağlanması adına diğer bireysel sorunlar farklı kanallara 
yönlendirilmelidir. 

- Kuruma, uzlaştırma kararı alamadığı durumlarda sevk etme yetkisi ve-
rilmelidir. 

İç Denetim ve Teftiş Kurulu 

- Belediyelerde iç denetim sistemin çalışmamasında, sistemi bilmeyen 
idareciler neden olarak gösterilmektedir. Bu soruna çözüm olarak, iz-
leme sürecinin öne çıkması gerektiği, izleme ve yol gösterme süreci 
başarıyla tamamlanırsa tespit edilen hataların büyük oranda azaldığına 
vurgu yapılmaktadır.  

- İç denetim ve teftiş kurullarının tek bir yapıda toplanması,  idari soruş-
turma ve iç denetim ve rehberlik işinin bir grup kontrolünde yapılma-
sını öngören tekli bir yapının oluşturulması önerilmektedir. 

- Bütün denetçiler 3046 gibi bir çerçeve yasayla korunmalı, denetim ra-
porları standartlaştırılmalı, süreç denetimi ile şikâyetlerin önüne ge-
çilmeli ve kamu kaynakların verimli kullanılması sağlanmalıdır. 

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tek siyasi sorumlu olan 
Cumhurbaşkanının bürokrasiden doğru ve güvenilir bilgiyi hızlı bir 
şekilde almasını sağlayacak denetim koordinasyon kurulu ile Cum-
hurbaşkanının pro-aktif yaklaşım sergilemesinin mümkün olacağı ifa-
de edilmektedir.  

- Mevcut sistemde liderlik yapabilen, güçlü yönetim tecrübesi olan in-
sanlar seçilmesine öncelik verilmelidir.  

- Denetim konusunda teftiş kurulu ve iç denetçilerin bir yapıda toplan-
masıyla etkin bir yapının kurulabileceği düşünülmektedir. 

- Özelikle performans ve bilgi teknolojilerinin güvenliğine yönelik de-
netim uzmanlık gerektiren konular olduğundan konusunda uzman iç 
deneticiler istihdam edilmelidir.  

- Yerel yönetimlerde imar denetimi konusu en önemli konulardandır. 
Özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşılmalı ve uzman personel istih-
dam edilmelidir.  

- Raporların kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan internet sitesinde 
yayınlanması, sorun olarak görülmektedir. Bu sorunu gidermek için, 
raporların süreç sonrasında yayınlanması önerilmektedir. 

- Belediye meclis üyelerinin soruşturulması konusunda boşluk olmama-
lıdır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Genel bir değerlendirme yapılması gerekirse belediye başkanı ve meclis 

üyelerinin yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili adli ve siyasi denetimin dışında idari 
denetime tabi olmaması gerekir. Bunun yanında iç kontrol mekanizmaların etkin 
çalışması ve şeffaflık da çözümler içerisinde sayılabilir. Aksi halde demokrasi-
nin bürokrasiye kurban edilmesi sorunu ortaya çıkacaktır. 

Denetim “Merkezi ve Yerel” şeklinde ikiye ayrılmalı, yerel denetime 
ağırlık verilmeli daha fazla merkezi denetim kurulmamalıdır. Denetimde yerel-
leşmenin yanında ihtisaslaşma da gerekmekte, vatandaşların şikâyetleri üzerine 
denetim gerçekleştiren kurumlar tek bir çatı altında toplanmalı ve bu kurumlara 
yaptırım gücü sağlanmalıdır. 

Saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik denetim kurumlarını da kapsa-
yacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanması gereken hayatı şartlar 
arasındadır. Her ne yapılırsa yapılasın her ne ceza verilirse verilsin şeffaflık, 
saydamlık ve hesap verebilirlik kültür olarak kurumlarda yerleşmedikçe yüzde 
yüz bir denetimin gerçekleşeceğini söylemek doğru olmaz.  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nasıl yürütme parçalanmadan tek 
bir çatıda toplandıysa denetim ile ilgili mevzuat da tek bir çatıda toplanabilir ve 
çakışan alanlarla denetimsiz alanlar tespit edilerek ortadan kaldırılabilir. İnsan 
kaynakları açısından da denetim birimlerinin başına gerekli koordinasyonu sağ-
layacak, sorunlara çözümler üretebilecek ve krizleri yönetebilecek liderlik yönü 
yüksek kişiler atanmalı, denetçilerin özlük hakları kurumlar arası farklılaşmayı 
ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmeli ve iyileştirilmelidir. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE  
MERKEZÎ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ:  

GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU  

 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde merkezi yönetim ve yerel yöne-

timler arasında muhtemel ilişki ve diyaloglara ilişkin değerlendirmelerin yapıl-

dığı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle meydana gelebilecek deği-

şim ve dönüşümlere dair sorun alanlarının tespit edildiği ve politika önerilerinin 

sunulduğu çalıştaylarımızda, öncelikle bir birey ve vatandaş olarak muhtemel 

değişimlere kayıtsız kalmayarak geçiş sürecindeki muhtemel sorun alanlarına 

yönelik politika önerileri sunmak ve yerel yönetimlerin geleceğine bir nebze 

olsun ışık tutabilmeyi hedefledik. Bu hedefler doğrultusundabu konuda uzman-

lığı bulunan yurt içi ve yurt dışından saygın akademisyenler ve yerel yönetimle-

rin değerli temsilcilerinin etkin katılımları ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayların 

çıktıları derlenerek kitap haline getirilmiş ve politika yapıcılara sunulmuştur.  

Bu makalede “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve 

Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi” kapsamında Sa-

karya ve Afyon illerinde sendikamız YERELSEN tarafından düzenlenen 

çalıştayların çıktıları oturumlar bazında değerlendirilecektir.  Bu kapsamda ilk 

olarak Sakarya’da gerçekleştirilen çalıştayda  “Merkezi ve Yerel Yönetimler 

Arasında Görev, Yetki ve Bütçe Paylaşımı: Mahalli İdarelerin Mali Dönüşüm 

Stratejileri”, “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin Etkinleştirilme-

si Stratejileri”,  “Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Dönüşümü İçin Uluslara-

rası İyi Uygulama Örnekleri”, “Merkezi İdarenin ve Yerel Yönetimlerin Dönü-

şümüne Akademik Bakış”  başlık ve temalarıyla gerçekleştirilen oturumlarda 

belirtilen sorunlara ve bu sorunlara ilişkin politika önerilerine değinilecektir. 

Sonrasında Afyonkarahisar ’da gerçekleştirilen çalıştayda “Merkezi Yönetimin 

Yapısal Dönüşümü”, “Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stra-

                                                       
  YERELSEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU 

<mcopoglu@gmail.com> 



296 | Yeni Sistemde Yerel Yönetimler 
 

tejileri”, “Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla İşbirliği Stratejileri”, “Yerel 

Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma Ajanslarının Rolü”, “Devletin Rolü ve 

Sınırları”, “Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin 

Çözüm Önerileri”, “Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Sorunları: Yerel Yönetim-

lerde Yöneticilerin ve Personelin Niteliklerinin Arttırılması Stratejileri” temala-

rında yapılan oturumların çıktıları,  sorun analizleri ve politika önerileri bağla-

mında değerlendirilecektir.  

Yöntem olarak; aktif katılımlı oturumlarda moderatörlerin yönlendirme-

siyle raportörler tarafından oluşturulan oturum raporları ve kitapçık haline getiri-

len Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Politi-

ka Önerileri Raporu referans alınmıştır. Bu çerçevede bu makalede Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sisteminin getireceği olası değişim ve dönüşümlerle birlikte 

yerel yönetimlerin geleceğine ilişkin tahminlerde bulunulmuş, merkez ve yerel 

yönetimler arasındaki görev, yetki, bütçe paylaşımı, yeni yapılanmanın gerekçe-

leri, yerelleşme ve yerel yönetimin güçlendirilmesi stratejileri üzerine durum 

analizleriyle birlikte politika önerileri sunulmuştur. Genel kanı; yerel yönetimler 

alanında ki muhtemel değişimlerde bütüncül ve aktif katılım yaklaşımlarının 

benimsenerek sürdürülebilir ve kurumlar arasında koordineli bir yapının sürdü-

rülmesi gerekliliğidir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Merkezi 

Yönetim, Yerel Yönetimler 

GİRİŞ 

Dönemsel koşullar ve konjonktürlerle birlikte devletin rol ve fonksiyonla-

rındaki değişim ve dönüşümler küresel eğilimlere uygun kamu yönetim model-

lerini ortaya çıkarmıştır. Yönetişim, hesap verilebilirlik, şeffaflık, etkinlik,  per-

formansa dayalı ilke ve değerler kamu hizmetleri ve yönetimi için vazgeçilmez 

olmuştur. 

Ülkemizin değişim ve dönüşüm çabaları sonucunda “Yeni Türkiye” ek-

seninde yerli ve milli reform gereklilikleri ortaya çıkmıştır. 2017 referandumu 

ile gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 

Milletvekili Genel seçimleri sonucunda yeni yönetim modelimiz Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi değişim ve dönüşümler için referans ol-

muştur.  
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Yönetim modelimizdeki bu değişim ile birlikte, yeni sisteme uyum süre-

cinde yapılacak muhtemel düzenlemeler ve değişikliklerin kurumlara ve bireyle-

re nasıl etki edeceği şimdilik belirsizliğini korumaktadır. Yeni yönetim anlayı-

şından kaynaklanabilecek muhtemel belirsizliklere bir çerçeve sunmak adına 

sarfettiğimiz çabalar iki projemizle somutlaştı. Bu projelerin ilki 2016-2017 

yıllarında gerçekleştirilen ve özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yerel yöne-

tim reformlarının çeşitli yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı Kanun Ekse-

ninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi”, diğeri ise 2018 yılında 

başlattığımız “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel 

Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi”dir. Bu projeler çerçeve-

sinde, saygın akademisyenler, merkezi yönetimde görev yapan yöneticiler, yerel 

yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik bir dizi anket uygu-

lamasının yanısıra Sakarya ve Afyonkarahisar’da 2 aşamalı ve 11 ayrı oturum 

şeklinde çalıştaylar gerçekleştirdik. 

Bizler şimdilik yönetim modelimizde meydana gelen bu değişime yerel 

yönetimler açısından bakıp, mevcut sorunlardan yola çıkarak politika önerileri 

sunduk. Bu noktada yerel yönetimlerin bu süreçte nasıl yapılandırılacağı, güçle-

rinin arttırılıp arttırılamayacağı, yerelin ihtiyaçlarını dikkate alan bir yapılandır-

maya gidilip gidilemeyeceği, profesyonel şehir yöneticiliği gibi uygulamaların 

uygulanabilirliği ve uygulanma durumunda etkinlik ve sürekliliği çalıştay otu-

rumlarında değerlendirilen başlıca konulardan olmuştur. 

1. DEVLETİN ROLÜ VE SINIRLARI 

Kamu hizmetlerinde ve ekonomi modellerindeki değişim, 20. Yüzyılın 

son çeyreğinden itibaren liberal formda gelişme seyri göstermiştir. Bu gelişimler 

ve değişimler belirgin olarak 3 döneme ayrılır: 1979–1985 arasındaki dönemde 

yasal-yapısal serbestleşme ve tasarruf politikaları hâkim iken 1985 sonrası dö-

nemde kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliğin arttırılmasına yönelik kamu 

iktisadi girişimlerin özelleştirilmesi baskın olmuştur. 1990 sorası dönemde kamu 

yönetiminde yönetişim, hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık, performansa dayalı 

yönetim dönemin değer ve ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası çapta devlet rol ve fonksiyonlarındaki değişimle birlikte 
Türkiye’de de küresel eğilimlere uygun dönüşüm aksiyonları ve büyük reform-
lar görülmektedir.  Bu değişim ve dönüşüm sürecindeki reformların en büyüğü 
kuşkusuz “Yeni Türkiye” kavramı ekseninde hükümet sisteminde Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine geçiş olmuştur. 2007 yılında yapılan Cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliğiyle beraber hükü-
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met sistemi açısından önemli bir adım atılmış, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçek-
leştirilen referandum ile Türkiye, özgün bir niteliğe sahip Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine kavuşmuştur. Genel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile ilgili akla gelen ilk sorular, merkezi yönetim yapısal dönüşümünün 
nasıl gerçekleşeceği, devletin rolü ve sınırlarının ne olacağı ve merkezi ve yerel 
yönetimler arasında görev, yetki ve bütçe paylaşımının nasıl olacağı şeklindedir. 
Yeni Türkiye’de devletin rolü ve sınırları konusundaki politika önerileri, 16 
başlık altında sıralanmaktadır: 

Tablo:1 Yeni Türkiye’de Devletin Rolü ve  
Sınırları Konusundaki Politika Önerileri 

Politika Adı 
1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) ve  

Uluslararası İlişkilerde Türkiye’nin Pozisyonu 

Durum Analizi 

* CBHS’ nin devletin küresel ve bölgesel rolünü artırıcı bir 
etki göstereceği düşünülmektedir. 

* Ülkenin enerjisinin iç sorunlarla uğraşmaktan ziyade böl-
gesel ve küresel ticaretle büyümesi, bürokrasinin azaltıla-
rak büyük kalkınma hamleleri ile uluslararası ilişkilerde 
ülkenin yerinin güçlendirileceği hâkim olan düşüncelerdir. 

Faaliyet  
Önerisi  

 Yeni Dönemde uluslararası ilişkilerde devletin çok daha 
etkin bir rol alması gerektiği beklenmekte ve önerilmekte-
dir. 

Politika Adı 
2- Devletin Küçültülmesi ve Kritik Öneme Sahip Sektör-

lerin Teşviki 

Durum Analizi 

* Gelişmiş devletler iktisadi kuruluşlarını özelleştirme yo-
luyla elden çıkarmaktadır. 

* Devletler artık kritik ve stratejik alanlarda yoğun faaliyet 
göstermektedirler. Özel sektörün yapmadığı ya da yapa-
madığı alanlarda devlet öncü rol üstlenmektedir. Kritik 
alanlar zamanla farklılık gösterse de savunma sanayi, ener-
ji sektörü,  yapay zekâ, yazılım gibi alanlar kritik ve strate-
jik sektörler olarak öne çıkmaktadırlar. 

Faaliyet  
Önerisi  

 Yeni dönemde devletin kritik ve stratejik olmayan veya 
zamanla bu önemini kaybeden kamu iktisadi teşebbüslerini 
özelleştirmesi beklenmektedir. Ancak yeni dönemde dev-
letin dünya devletleri arasında büyük bir güç mücadelesi 
alanına dönüşen savunma sanayi, enerji sektörü, yapay ze-
kâ, yazılım gibi çok kritik alanlarda daha çok yatırım ya-
pacağı ve enerjisini bu alanlara harcayacağı beklenmekte 
ve önerilmektedir. 
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Politika Adı 3- Düzenleme ve Denetleme Mekanizması 

Durum Analizi 

* Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde uyum politikaları doğ-
rultusunda pek çok hukuk kuralı Türkiye’de kabul edilmiş 
ve uygulanmıştır. Avrupa Birliği’nin kendi çıkarlarına ve 
yapısına göre düzenlenen kurallar Türkiye aleyhine sonuç-
lar doğurmuştur. 

* CBHS ile etkin bir devlet ve kamu yönetim sisteminin 
temel taşlarından biri olan denetim sistemi, yeni dönemin 
ruhuna daha uygun olacak olup, hata ve eksikliklerin gide-
rilmesini sağlayacaktır. 

Faaliyet  
Önerisi  

 Yeni sistemde düzenleme ve denetleme mekanizmaları 
içsel dinamiklere, sorunlara ve ihtiyaçlara göre yeniden 
yapılandırılmalıdır. 

Politika Adı 4-  Denetim Sistemi 

Durum Analizi 

* CBHS ile etkin bir devlet ve kamu yönetim sisteminin 
temel taşlarından biri olan denetim sistemi, yeni dönemin 
ruhuna daha uygun olacak olup, hata ve eksikliklerin gide-
rilmesini sağlayacaktır. 

* Denetlemenin merkezi olmasının denetlemeyi güçlendire-
ceği; denetlemenin yerel düzeye indirgenmesinin ise de-
netleme mekanizmasının etkisini kaybetmesine neden ola-
bileceği unutulmamalıdır. 

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme tek başlı 
olacağı için, doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşka-
nına bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının Cumhurbaşkanı-
na bağlı bir denetim kurumunun kararlarını uygulamakta 
daha hassas davranacaklarını öngörmek mümkündür. Bu 
nedenle, idarenin denetlenmesi mekanizmasının doğrudan 
Cumhurbaşkanına bağlı olması ve böylece Cumhurbaşka-
nının gücünü arkasına alması oldukça önemlidir. 

Faaliyet  
Önerisi  

 Denetim ile yetki devri arasındaki ilişkiler güçlendirilme-
lidir. Hiyerarşik üstlerin astlarına yetki devrederek kendi-
lerini stratejik kararlara yoğunlaştırmaları gereklidir. 

 Yargının işlevsizleştirilmesine neden olabileceği için De-
netim kurumunun yaptırım uygulama yetkisi olmamalıdır. 

 Devlet Denetleme Kurulu yeniden yapılandırılarak diğer 
klasik denetleme kurumları Devlet Denetleme Kurulu çatı-
sı altında birleştirilmelidir. 

 Hak Arama Kurumu isminde yeni bir kurum oluşturularak 
diğer Kamu Denetçiliği Kurumu, Başbakanlık Etik Kurulu 
ve benzeri hak arama, vatandaşın korunması ve devlet ile 
vatandaş arasında uzlaşı sağlanması amaçlı denetleme ku-
rumları bu kurum çatısı altında birleştirilmelidir. 
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Politika Adı 5-  Merkezi Yönetimin Güçlendirilmesi 

Durum Analizi 

* Dünya’da merkeziyetçilikte güçlenme, yerelde merkezileşme 
olarak tarif edilen bir süreç yaşanmaktadır. 

* Merkezi yönetim güçlenir iken, yerel yönetimlerde küçük 
ölçekli verimsiz yönetim birimleri kapatılarak büyük yerel 
yönetimlere görev verilmektedir.  

Faaliyet Önerisi  

 Temel ilke olarak, merkezi yönetimin planlama ve denetim 
kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Merkezi yönetimin güçlü olması, yerel yönetimleri de güç-
lendirecektir. 

 Merkezi yönetimin güçlü olması ile büyüklüğü farklıdır. 
Merkezi yönetim yeni alanlarda öncü rol üstlenerek yerel yö-
netimlere, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına yol açıcı 
faaliyetleriyle güçlü bir yapıya kavuşmalı ve sürdürmelidir. 

Politika Adı 6-  Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetim Arasında  
Görev Paylaşımı 

Durum Analizi 
* Merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki görev dağılımında 
tüm görevleri yerel yönetimlere devretmek uygun olmaz. 

Faaliyet Önerisi  

 Merkezi yönetim-yerel yönetim görev paylaşımı yeniden 
düzenlenmelidir. 

 Bir kamu hizmetini hangi yönetsel düzey en iyi şekilde yürü-
tüyorsa o kamu hizmeti ona verilmelidir. 

 Üniter yapının korunması bağlamında yerelleşme çerçevesin-
de yerel yönetimler ile merkezi yönetimin taşra teşkilatları 
güçlendirilmelidir. 

Politika Adı 7-  Yeni Sistemde Sivil Toplum Kuruluşları 

Durum Analizi 

* Türkiye'de merkezi yönetim, vakıflara ve derneklere çeşitli 
destekler vermektedir. Bu desteklerle sivil toplum kuruluşla-
rının güçlendirilmesi ve topluma faydalı kamu hizmetlerinin 
gönüllü olarak yapılması teşvik edilmektedir. 

Faaliyet Önerisi  

 Sivil toplum kuruluşlarına ekonomik destekle birlikte, bilişim 
altyapısı sağlanmalı faaliyetlerini daha kolayca gerçekleştir-
melerine destek olacak altyapı hizmetleri devlet tarafından 
sağlanmalıdır. 

Politika Adı 8-  Kamu Politikalarında Birlik ve Uyum 

Durum Analizi 

* Cumhurbaşkanı ile Başbakanın farklı kamu politikalarını 
benimsemesi kamu kurum ve kuruluşları içerisinde sorunlara 
neden olmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının tek bir kamu politikasına tabi 
olarak faaliyetlerini yürütmeleri gerçekleşmiş olacaktır. 

Faaliyet Önerisi  

 Kamu politikaları oluşturan, geliştiren kuruluşların yapısı 
güçlendirilmeli ve mali destekler sağlanmalıdır. 

 Kamu politikaları konusunda araştırma ve çalışmalar yapan 
bilim insanları da desteklenmelidir. 
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Politika Adı 9- Yasama Faaliyetlerinde Uzmanlaşma İhtiyacı 

Durum Analizi 
* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yasama-yürütme 

arasında sert kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesi 
TBMM’nin etkinliğini ve uzmanlaşmayı artıracaktır. 

Faaliyet Önerisi  
 Yasama faaliyetlerinde uzmanlaşmanın artırılması açısın-

dan TBMM'ye yüksek lisans ve doktora yapmış kişilerin 
yasama uzmanı olarak alınması önerilebilir. 

Politika Adı 10-  Güvene Dayalı Yönetim Sistemi 

Durum Analizi 
* Önceden güvensizlik üzerine kurulu bir düzen hâkim olup, 

bu sistemde aşırı evrak istenmekte ve kamu hizmeti sunum 
aşamasında sürekli kontroller yapılmaktaydı. 

Faaliyet Önerisi  

 Kişi bazlı bir güven mekanizması kurulabilir. Geçmişinde 
hukuka aykırı davranışlar gösteren kişilere güçlü denetim 
mekanizması uygulanmalı, diğer insanlara güven temelli 
bir hizmet sunumu gerçekleştirilmelidir. 

Politika Adı 11-  Konut Politikaları 

Durum Analizi 

* Yerelde, rant elde edilmesi sebebiyle konut politikaları 
sağlıklı işlememektedir. 

* Toplu Konut İdaresi çalışmalarında belli bir başarı düzeyi 
yakalamıştır. Bunun temelinde yerel yönetimlerin yapmak-
ta zorlandığı kentsel dönüşüm ve konut üretim politikala-
rında merkezi kurumların daha başarılı olması bulunmak-
tadır. 

Faaliyet Önerisi  

 Çıkar çatışmasını önlemek için konut politikaları merkez-
de oluşturulup, uygulaması ise taşra teşkilatı ve yerel yö-
netimlerle yapılabilir. 

 Büyük ölçekli kurumların planlama, organizasyon kabili-
yeti, uzmanlık, bütçe, yerel etkilerden çok daha az etki-
lenme gibi özellikleri başarı oranını yükseltmektedir.  

Politika Adı 12- Güvenlik-Demokrasi İkilemi 

Durum Analizi 

* Güvenliğin olmadığı ülkede demokrasinin gelişmesinden 
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Demokrasinin gelişti-
rilememesi durumunda ise güvenlik sorunları ortaya çıka-
bilmektedir. 

Faaliyet Önerisi  

 Türkiye yeni dönemde güvenlik-demokrasi ikileminde 
güvenliği geliştirirken demokrasiyi de artırıcı çabalarına 
devam etmelidir. 

 Cumhurbaşkanına bağlı bir Milli Güvenlik Kurulu sürdü-
rülmelidir. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında yapılacak 
değişiklikle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı da kurul 
üyesi haline getirilebilir. 
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Politika Adı 13- Sosyal Devletin Sınırları ve Sosyal Politikaların  
Uygulanışı 

Durum Analizi 

* 1980'lerden itibaren sosyal devletin dünyada bir gerileme 
içerisinde olduğu görülmektedir. 

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlık örgüt-
lenmesi teşkilat kanunları ile değil de Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle düzenleneceği için sosyal politikalara 
uyumlu şekilde örgütlenmede hızlı değişiklikler yapıla-
bilmesi mümkün olacaktır. 

* Yeni sistemle beraber sosyal politika alanında merkezi 
yönetimin ve yerel yönetimin görevleri açıkça belirlenme-
lidir. Örneğin, yeni dönemde, artık tamamen bir yerel 
hizmet niteliği kazanmış olan huzur evleri yerel yönetim-
lere devredilmelidir. 

Faaliyet Önerisi  

 Kalkınmayı bütün toplum kesimleriyle paylaşmak, gelir 
dağılımında dengeli bir ekonomik sistem kurmak adına 
yeni dönemde devletin sosyal devlet rolünü geliştirerek 
sürdürmesi önerilmektedir. Merkez-yerel hizmetlerin plan-
laması iyi yapılmalıdır. Bazı sosyal politikalar belediyele-
rin mevzuatlarında belirtilmeli ve bütçede gösterilmelidir. 

Politika Adı 14-  Mahalle Yönetimi 

Durum Analizi 

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde küçük yönetim 
modeli olarak mahalle yönetimi oldukça faal hale getiril-
melidir. İhtiyaçlar ve sorunlar mahallede tespit edilebilme-
lidir. İhtiyaçların giderilmesinde ve sorunların çözümünde 
mahalle yönetimi aktif rol almalıdır. Güven, dostluk, yar-
dımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak mahalle kültürü ye-
niden canlandırılmalıdır. 

Faaliyet Önerisi  

 Mahalle yönetiminde muhtar, ihtiyar heyeti, okul müdürü, 
imam, bekçi mekanizması etkili hale getirilmelidir. 

 Ayrıca her mahallede sağlık ocağı, eczane, cami, pazar 
alanı, bakkal, kasap, fırın, manav, berber gibi çeşitli esnaf-
ların bulunduğu alışveriş merkezi, Kur'an kursu, kreş, ana-
okulu, PTT ve Belediye işlem merkezi, kadınlar lokali, 
spor salonu, yüzme havuzu, kültür merkezi, kütüphane gi-
bi temel ihtiyaçların kolayca karşılanabileceği bir ortam 
oluşturulmalıdır. 

Politika Adı 15-  Profesyonel Yöneticilik 

Durum Analizi 

* Kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey kamu yöneticile-
rin profesyonel olması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır. Asıl işi yöneticilik olmayan kamu görevlile-
rinin, yöneticilik eğitimi de almadan kamu kurum ve kuru-
luşlarında üst düzey görevlere atanması pek çok sorunu da 
beraberinde getirmektedir.  
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Faaliyet Önerisi  

 Kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticilerin 
atanmasında profesyonellik ön plana çıkarılmalıdır. Yöne-
tici olarak atanacak kişinin sahip olması gereken özellikler 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açık olarak belirlenmeli 
ve özel sektördeki "CEO" uygulaması model alınmalıdır. 

Politika Adı 
16- Devletin İşlevlerinin Bakanlıklar Şeklinde  

Gruplandırılması 

Durum Analizi 

* Devletin üstlenmiş olduğu temel fonksiyonların her biri, 
her şeyden önce, en klasik devlet yapılanması olan ve si-
yasi bir kişinin yönettiği “bakanlık” şeklinde örgütlenmek-
tedir. Her bir bakanlık, devletin anayasası ve siyasal siste-
minin gerektirdiği temel ilkelere uymak koşuluyla devletin 
önemli bir fonksiyonunu üstlendiği için o fonksi-
yon/hizmetin gereklerine göre yapılanması gerekmektedir. 

* İşlev/fonksiyon merkezli örgütlenme, dünyada birçok 
ülkede kamu kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu yöntemde, bir bakanlık veya kamu kurumu hangi fonk-
siyon /  amaç için (sağlık, eğitim, kültür, dış ilişkiler vb) 
kurulmuş ise, o amacı gerçekleştirmek üzere içyapısını di-
zayn etmelidir.  

Faaliyet Önerisi  

 Örgütlenmede kullanılabilecek farklı alternatifler arasında 
her hangi birinin tercih edilmesi, “o kuruma tevdi edilmiş 
olan devlet fonksiyonu / kamu hizmetinin etkili, verimli, 
hızlı, ekonomik ve görev çakışması ile hantallaşmayı en-
gelleyici şekilde görülmesinin sağlanması amacına hizmet 
edecek şekilde olmalıdır. 

 Devletin üstlenmiş olduğu görev/ fonksiyonların bakanlık-
lara ve diğer kamu kurumlarına dağıtımında fonksiyon / 
görevin önem derecesi, fonksiyon /görevlerin nasıl grup-
landırılabileceği, ne ölçüde merkezi kontrolün arzu edildi-
ği dikkate alınmalıdır. 

2. MERKEZİ YÖNETİMİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ 

Parlamenter sistemde yasama ve yürütme iç içe geçtiği için denetim me-

kanizmasının yeterince etkin çalıştığını söylemek pek mümkün değildir. Uzun 

araştırmalar ve ülke yönetim modeli incelemeleri sonucunda hazırlanan, hükü-

met sistemi değişikliğini öngören anayasa değişiklik paketi önce TBMM’nin 

onayına ardından da  2017 yılı Nisan ayında yönetme yetkisinin asıl sahibi olan 

halkın onayına sunularak yasalaşmıştır. 2019 yılı Kasım ayından itibaren uygu-

lanması planlanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, seçimlerin erkene alın-

ması sonucu 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerin ardından fiilen ve hukuken 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu kısımda merkezi yönetimin yeni sistemde yapısal 

dönüşümüne dair politika önerileri üzerinde durulacaktır. 
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Tablo:2 Merkezi Yönetimin Yapısal Dönüşümü  

Hakkındaki Politika Önerileri 

Politika Adı 
1-  Cumhurbaşkanının Yeni Sistemdeki Rolü ve Cumhurbaşka-

nına Bağlanacak Kuruluşlar 

Durum Analizi 
* Yürütmenin başı başkanlık sisteminde Başkan olup, Anayasal 

sınırlar içinde tüm kurumlar üzerinde yetkilidir. 
* CBHS’nde yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanındadır. 

Faaliyet Önerisi  

 Cumhurbaşkanlığına verilen yetkilerin üzerine yenilerinin ek-
lenmesiyle, makamı icracı bir hizmet bakanlığına dönüşebilme 
ihtimalinden dolayı, güvenlik, istihbarat, ekonomi gibi stratejik 
öneme sahip kurumların haricindekilerin ilgili bakanlıklara bağ-
lanması önerilmektedir. 

Politika Adı 2-  Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı 

Durum Analizi 

* İdari hizmetler için oluşturulan genel sekreterlik, yeni sistemde 
yürütmenin merkezi konumuna gelecektir. 

* Bakanlıkların siyasi fonksiyonları ortadan kalkacağı ve araların-
daki koordinasyonu sağlayacak başkan olmayacağı için bakanlık-
lar arası koordinasyonun sağlanmasında sorunlar yaşanması muh-
temeldir. 

Faaliyet Önerisi  

 Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının rolü ciddi 
anlamda artacağı için bu alanda da istişare ve koordinasyon me-
kanizması iyi işletilmelidir. 

 Devletin temel ve stratejik fonksiyonlarından olan ekonomi, 
güvenlik, dış ilişkiler, enerji gibi alanlarda bakanlıkların haricin-
de Cumhurbaşkanlığı ofisinde (adı kurul ya da müsteşarlık olabi-
lir) üst düzeyde birimler kurulmalıdır. 

Politika Adı 3- Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Görev ve Yetkileri  

Durum Analizi 

* Yeni sistemde Cumhurbaşkanına vekâlet görevini üstlenecekle-
rinden ve yürütmeye ait tüm yetki ve görevler makama geçece-
ğinden Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının fonksiyonları daha faz-
la olacaktır. 

Faaliyet Önerisi  
 Cumhurbaşkanı yardımcılıkları idari bir birimin başı olarak değil, 

devletin tepe yönetiminde siyasi kimliğe sahip birer koordinatör-
lük olarak tasarlanmalıdır. 

Politika Adı 4-  Başbakanlık Görev ve Yetkilerinin Nasıl Dağıtılacağı 

Durum Analizi 
* Başbakanlık teşkilat yapısı koordinatör bir makamdan pek çok 

kurumun bağlandığı bir hizmet bakanlığına dönüşmüştür. 

Faaliyet Önerisi  

 Başbakanlığın bağlı kuruluşları listesinde yer alan, Milli Güven-
lik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar-
lığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı; ilgili ku-
ruluşlar listesinde yer alan, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Ya-
tırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı; ilişkili kuruluşlar-
dan Merkez Bankası ile gözetim ve denetimi altındaki kuruluş-
lardan Anadolu Ajansı A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar 
Cumhurbaşkanlığına diğerleri ise ilgili bakanlıklara devredilme-
lidir. 
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Politika Adı 
5-  Bakanlıkların Kaldırılması, Birleştirilmesi, Yeni Kurulacak 

Bakanlıklar ve Teşkilat Yapıları 

Durum Analizi 

* Bakanlık sayısı ülkelerin siyasi yapısı ve ihtiyaçlarına göre farklılaş-
makta olup, bakanlıkların fonksiyonel sınıflandırılmasında hükümet 
sistemlerinin etkisinin olduğu unutulmamalıdır. 

* Türk idari sistemine yeni girmiş bulunan bakan yardımcılığı kuru-
munun da Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha aktif hale geleceği ve 
fazla sayıda bakanlık kurma yerine bakanlıkların artan iş yükünün 
bakan yardımcılarına yetki devrederek hafifletilebileceği öngörül-
mektedir. 

* Merkezi yönetim içindeki kurum ve kuruluşların zamanla artışından 
dolayı birçok ülke geçici koordinasyon birimleri, yerel yönetimler ve 
taşra teşkilatlarına devir, imkân dâhilinde olan bazı hizmetlerin 
STK’ya geçişini sağlayarak merkezi yönetimi küçültme yoluna git-
mektedirler. 

* Yeni sistemde bakanlıkların kanunla değil Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi ile kurulabileceği hukuki durum ortaya çıkmış ve Bakanların 
yeni dönemde milletvekili olmadıkları için bakanlık işlerine odakla-
nacağı öngörüleri mevcuttur. 

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bakanlık Sayıları ve Adları 
Önerisi için bkz.43 

Faaliyet Önerisi  

 Bakanlıklar belirlenirken benzer ya da birbiriyle ilişkili görevleri 
yerine getiren bakanlıklar tek çatı altında toplanmalı ve yeni bakan-
lıklar güncel ihtiyaçlarla ve var olan bakanlıklarla uyumlu olacak şe-
kilde kurulmalıdır. (Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı arasındaki görev çakışması gibi) 

 Ülkemize sığınan yabancıların eğitim, sağlık, toplumsal ve kültürel 
yapıya uyum, suça karışmalarının önlenmesi vb. konularda faaliyet 
gösterecek bir bakanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bir ülke için ortalama 15 ile 20 arasında güçlü bakanlık yapısı bu-
lunması, bakanlık yapıları arasında büyüklük, taşra teşkilatı, ekono-
mik güç ve personel sayısı gibi hususlarda bir denge bulunması, ba-
kanlıklarda temel yapının standart olmasına karşın içyapının dizaynı 
ve taşra / bölge örgütlenmesi konusunda esneklik sağlanması, bakan-
lıkların iş görme usullerinin gözden geçirilerek merkezi yönetimin 
bazı yetkilerinin yerel yönetimlere ve sivil topluma devredilmesi 
önerilerdir. 

Politika Adı 6-  Merkezi Düzeydeki Kurulların Geleceği 

Durum Analizi 

* Ülkemizde 140 adet merkezi düzeyde kurul olduğu ifade edilmekte-
dir. 

* Yeni sistemde etkin olmayanların kaldırılması karmaşayı ve israfı 
önleyecektir. 

                                                       
43 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bakanlık Sayıları ve Adları Önerisi: Adalet 

Bakanlığı, Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Göç ve Uyum Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,  Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 
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Faaliyet Önerisi  

 Üst kurullar olarak bilinen Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurulların statülerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minde yeniden ele alınması gerekmektedir. 

 Yeni sistemde düzenleyici denetleyici kurullar ilgili bakan-
lıklara hatta kurumlara devredilmelidir. Örnek olarak Ka-
mu İhale Kurumu yargıya devredilebilir. 

Politika Adı 7-  Politika Üretme ve Koordinasyon Mekanizmaları 

Durum Analizi 

* Orta ve uzun vadede, kalitesi düşük kararların kamu sektö-
rünün performansı, ülkedeki yabancı yatırımlar, ekonomik 
büyüme ve toplumsal refah gibi nihai amaçlara ulaşmada 
olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

* Türkiye’de, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında kurulup 
zamanla fonksiyonunu kaybetmiş olan birçok politika 
üretme ve koordinasyon kuruluşu/ kurulu bulunduğu gö-
rülmektedir. 

Faaliyet Önerisi  

 Politika üretme ve koordinasyon mekanizmaları olarak 
daha önce etkin olmayan bürolar, koordinasyon kurulları 
ve komitelerin etkinleştirilmesi gereklidir. 

 Merkezi yönetimde siyasa üretim ve koordinasyonla gö-
revli mekanizmaların, kamu politikaları hakkında yeterli 
bilgi sağlama, bu konularda danışmanlık hizmeti sunma ve 
kamu politikalarının uygulanmasını gözetme fonksiyonla-
rını üstlenmek üzere tasarlanmalıdır. 

 Politika ve koordinasyon amaçlı kurul ve kurumların etkin 
çalışması için sekretarya ofisine ihtiyaç vardır. 

Politika Adı 
8-  Yasama-Yürütme İlişkileri ve TBMM’nin İç İşleyişine 

Yönelik Öneriler 

Durum Analizi 

* CBHS’nde yasama ve yürütme ayrı ayrı seçilmektedir. 
Kuvvetler ayrılığı bulunmaktadır. Yeni sistemde kanun 
teklifleri yürütme organı tarafından değil, milletvekilleri 
tarafından TBMM’ye sunulacaktır. 

* CBHS’nde siyasi partilerin kuvvetler ayrılığı sebebiyle 
yürütme üzerindeki etkisinin azalması beklenmektedir.  

Faaliyet Önerisi  

 TBMM’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için ihti-
sas komisyonları güçlendirilmeli, komisyonlarda uzman 
kişiler bulunmalıdır. 

 Toplumsal ya da kurumsal talepler STK’lar aracılığıyla 
iletileceği için sivil toplum güçlendirilmeli, dernekler ve 
vakıflar İç İşleri Bakanlığı’ndan ayrılmalıdır. 
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3. MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA  
GÖREV, YETKİ, BÜTÇE PAYLAŞIMI VE YEREL  
YÖNETİMLERDE MALİ DÖNÜŞÜM 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve bütçe payla-

şımı kurumlar arasındaki koordinasyon, hizmet ve faaliyetlerin etkinliği için 

önem arz etmektedir. Yerel yönetimlere ayrılan bütçenin büyüklüğü, verilen 

yetki ve görevlerin miktarı ile devlet düzeni içerisinde bu kuruluşların sahip 

olduğu önem ve statü arasında bir doğru orantı bulunmaktadır. İdareler arası 

görev, yetki ve bütçe paylaşımı meselesi merkezi yönetim, yerel yönetim ilişki-

lerinde önemli olduğu kadar, yerel yönetim kademelerinin kendi arasındaki 

ilişkiler açısından da son derece hayatidir. Yerellik ilkesi doğrultusunda hizme-

tin yerelin sorunlarına aşina olan kurumlar tarafından sunulması kadar bu hizme-

tin etkinliği de görev, yetki ve bütçe paylaşımında önemli kriterlerdendir. Özel-

likle büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler, yine görev, 

yetki ve bütçe paylaşımı meselesi etrafında düğümlenmektedir.  Bu kapsamda 

değerlendirilen politika önerileri 3 başlık altında özetlenmiştir. 

Tablo:3 Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Arasında Görev,  

Yetki ve Bütçe Paylaşımı ve Yerel Yönetimlerde Mali Dönüşüm  

Hakkındaki Politika Önerileri 

Politika Adı 
1- Yerel Yönetimlere Yönelik Mevzuatın  

Yetersizliği 

Durum Analizi 

* 6360 sayılı kanunla birlikte yeni kurulanlar da dâhil 
olmak üzere bütün büyükşehir belediyeleri İstanbul–
Kocaeli modeline uydurularak yapılandırılmıştır. Tek 
kriter olarak 750.000 nüfus büyüklüğünün seçilmesi 
doğru değildir. 

* Büyükşehir belediyelerinin Anayasa’daki zemini son 
derece yetersizdir. 

* 6360 sayılı kanun ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, 
tüzel kişiliği olmayan mahalle statüsüne geçmişlerdir.  

* Bütün ili kapsayan yetki alanlarıyla büyükşehirler, il ve 
ilçe merkezlerinde faaliyet göstererek her iki kademe be-
lediyesinin faaliyet alanlarına girmektedir. 

* 5216 ve 6360 sayılı kanunlar büyükşehir belediyeleri ve 
ilçe belediyeleri arasındaki konum ve ilişkileri belirler-
ken büyükşehir belediyesine fazlaca yetki vermesinden 
ötürü ilçe belediyeleri güçsüz duruma düşmüştür.  
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Faaliyet Önerisi  

 Farklı demografik ve fiziki şartlara sahip illerin bütüncül 
tek yapıda toplanması yerine farklılıkların gözetildiği bir 
yapı modeli gereklidir. Bu kapsamda iki farklı model 
önerilebilir: Nüfusu büyük oranda kentlerde yoğunlaş-
mış ve yüzölçümü küçük olan illerde kent bazlı (İstanbul 
modeli), yüzölçümü büyük ve daha az yoğun illerde ise 
kırsal Büyükşehir belediye yapılanması (BÜTÜN-
ŞEHİR) şeklinde iki farklı model mevzuat temelinde 
kurgulanmalıdır. (İSTANBUL TİPİ-A TİPİ/ KONYA 
TİPİ-B TİPİ).  

 Kaldırılan köylerin tekrar geri gelmesi önerilebilir veya 
kırsal-kentsel mahalle ayrımı getirilerek farklılıklar ko-
runabilir. 

 Büyükşehir modellerinde kaymakamların statüleri güç-
lendirilecek şekilde gözden geçirilmelidir. 

Politika Adı 2-  Merkez-Yerel Görev ve Yetki Paylaşımı 

Durum Analizi 

* CBHS kuvvetler ayrılığı ilkesi, devlet yapı özellikleri 
(üniter-federal ayrımı), coğrafi bölümlemesi ve sivil top-
lum gibi güçlerin siyasi rolleri sonucunda oluşan bir 
dengeleme ve denetleme mekanizmasına sahiptir. 

* Federal yapı zorunlu olmamakla birlikte güçlü bir yerel 
yönetim yapılanması şarttır. 

* 2000’li yıllardaki yerel yönetim reformu ile birlikte 
merkeziyetçilik zayıflatılsa da yönetim sistemimizde ha-
la etkileri bulunmaktadır. 

* İl özel idarelerinin kaldırıldığı yerlerde YİKOB üzerin-
den il özel idarelerinin fonksiyonlarının yerine getirilme-
si söz konusu olmaktadır. YİKOB modeli geçici bir mo-
del gibi durmaktadır. 

* Büyükşehir belediye başkan vekilliği uygulamada sorun-
la karşılaşılan bir statüdür.  Daimi statü olarak kanunda 
yer almamaktadır. Büyükşehir belediye başkan vekili 
olarak belirlenen kişi ilçe belediyesinden atanırsa uygu-
lamada sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Gündem belirlemede, meclis çoğunluğu başka partiden olsa 
bile bağımsız üyeler üzerinden kritik zamanlarda destek 
alarak; başkan, ilçe belediyeleri ve meclis üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'nde olduğu gibi yürütmenin gücü için başkan, belediye 
yönetiminde olmalı, büyükşehir belediye meclis başkanlı-
ğında olmamalıdır. İdarenin başı olarak görev almalı, meclis; 
seçilmiş belediye başkanı gücünü dengelemelidir.  
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Faaliyet Önerisi  

 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtildiği gibi “idari 
ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olan belediye-
ler uygulamada da bu anlayışın yansımalarını görebilme-
lidir. 

 Yerel yönetimlerin özerkliği açısından personellerinin 
kurum tarafından atanması gerekliliktir. Yapısal olarak 
özerklik anlamında Genel Sekreterin İç İşleri bakanlığı 
tarafından atanması ilkeye ters düşmektedir. Ayrıca Ku-
rumlar arası geçiş söz konusu olduğunda yereldeki üst 
düzey yöneticileri de kapsayacak şekilde atama karar-
namelerinde düzenleme yapılması gerekmektedir. 

  Merkez ile yerel arasındaki çatışmanın bir sonucu ola-
rak atama kararnamelerinde zaman kaybı yaşanması bir 
sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Farklı mekanizma-
larda (Üniversite, yerel, merkez vb.) yetki dağılımının 
nasıl olması gerektiği ile ilgili sorunlara mevzuat teme-
linde çözüm getirilmelidir. 

 Yerelde temsil gücünü arttırmak için muhtarların ilçe 
belediye meclislerinin daimi üyesi olmasını sağlayacak 
düzenleme yapılmalıdır. Belli yetkiler merkezde kalmak 
üzere merkez ile uyumlu çalışan belediyelere yetki dev-
redilmelidir.  

Politika Adı 3- Yerel Mali Yapının Güçlendirilmesi  

Durum Analizi 

* Mevcut durumda bütçe gelirlerinin yaklaşık % 11-12 
civarı yerel yönetimlere tahsis edilmektedir. 

* Yerel yönetimlerin mali yapılarının güçlendirilmesi; 
merkezi bütçeden aktarılan paylar üzerinde gözden ge-
çirme ve belediyelerinin kendi gelirlerini arttıracak poli-
tika ve faaliyetler üretme kapasiteleriyle ilişkilendirilebi-
lir.  

* Mali yapıları güçlendirilen belediyelerin mali açıdan 
denetlenmeleri de önemli bir husustur. 

Faaliyet Önerisi  

 Büyükşehir belediyelerine gelir aktarımında mevcut 
kriterlerin yanı sıra ilin GSMH payı, yerleşimin dağınık 
ya da toplu olması gibi kriterlerin de dikkate alınması 
gerekir.  

 Belediyeler için yeni gelir üretme bağlamında bazı vergi 
kaynaklarının belediyelere devri ve yeni vergiler konul-
ması gündeme gelebilir. Yazlık-kışlık nüfus problemi 
olan kentler için Batılı ülkelerde uygulanmakta olan şe-
hir vergisi (citytax–bir tür konaklama vergisi) uygulana-
bilir. 
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4. MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN  
DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

Siyasi ve idari birimlerin hedef politika ve faaliyetlerini mevzuatlarına 
uygun olarak ne ölçüde gerçekleştirdiğinin belirli standartlarve metotlar çerçe-
vesinde ölçümlenmesi kamu denetimini oluşturmaktadır. Türk yönetiminde iki 
temel denetim mekanizması bulunmaktadır; dış denetim olarak Sayıştay ve iç 
denetim44 diyebileceğimiz Teftiş Kurulları. 

Bu bölümde, dış denetim birimleri olan Sayıştay ve Kamu Denetçiliği ile 
kurum içi denetim birimleri olan Teftiş Kurulları ile İç Denetim incelenmiş, öne 
çıkan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Tablo:4 Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin  

Etkinleştirilmesine Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 1- Sayıştay Denetimi 

Durum Analizi 

* Dış denetim birimi olarak Sayıştay harcamaların usule 
uygunluğunu TBMM adına denetlemektedir. 

* Sayıştay’ın merkezinin Ankara’da bulunması, denetimini 
evraklar üzerinden gerçekleştirmesi ve denetimlerin kap-
samının ve derinliğinin net olmaması bazı konularda ye-
rel yönetimler için sorun teşkil etmektedir. (Ör: İmar ka-
rar ve uygulamaları) İçerik ve kapsam yönünden zaten 
eleştirilen Sayıştay’ın yerel yönetimler denetim raporları, 
ilan edilme yöntemiyle de eleştiri konusu olmaktadır. 

Faaliyet Önerisi  

 Yerel yönetimler üzerindeki denetim performans esasına 
bağlı olmalı ve periyodik olarak yapılan ziyaret çıktıları 
temel alınmalıdır. 

 Denetimlerde merkezi-yerel ayrımının yapılması ve 
bürokrasi-demokrasi dengesine dikkat edilerek perfor-
mans denetiminin doğru anlamıyla gerçekleştirilmesi ge-
reklidir. 

Politika Adı 2-  Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ombudsman Denetimi 

Durum Analizi 

* Vatandaşların memnuniyeti ve kamu kaynaklarının va-
tandaş lehine etkin kullanımını sağlamak amacıyla kuru-
lan bu kurumlar idari ve hukuki açıdan yaptırım gücü tar-
tışmalı olan kurumlardır. Kurumsal işleyiş olarak gelen 
talepler doğrultusunda hareket etmektedirler. 

                                                       
44  5018 sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen iç kontrol mekanizması olan iç denetim kaste-

dilmemektedir. Burada kastedilen denetimin kurum içerisinde gerçekleştiriliyor olmasıdır. 
İlerleyen bölümlerde de bahsedildiği üzere temel sorun da iç denetim ve teftiş denetimi 
arasındaki görev-yetki-sorumluluk dağılımındaki belirsizliktir. 
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Faaliyet Önerisi  

 Görev ve yetki bağlamında ortaklıkları bulunan BİMER; 
CİMER, İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlar tek çatı al-
tında toplanarak yeni bir etkin yapıya kavuşturulmalıdır. 

 İdari ve adli yapıda yaptırım gücü düzenlenerek, hizmet 
alanlarına göre görevlendirilebilirler. (Ör: Hizmet, Sağ-
lık) 

Politika Adı 3-  Kurum İçi Denetim: İç Denetim ve Teftiş Kurulları  

Durum Analizi 

* İç denetim ve teftiş kurullarındaki temel sorunlar: iç 
denetimin ne olduğu ve teftiş kurullarından hangi nokta-
da ayrıldığıdır. İç denetim klasik denetimden farklı ola-
rak çağın gereklerine uyarlanmış denetim mekanizması-
dır. 

Faaliyet Önerisi  

 İç denetim ve teftiş kurullarının tek bir yapıda toplanma-
sı, idari soruşturma ve iç denetim ve rehberlik işinin bir 
grup kontrolünde yapılmasını öngören tekli bir yapının 
oluşturulması önerilmektedir. 

 Belediye başkanı ve meclis üyelerinin yaptıkları iş ve 
işlemlerle ilgili Adli ve Siyasi denetimin dışında idari 
denetime tabi olmaması gerekir. 

5. YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLERİN  
GÜÇLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformları ile çok sayıda 
yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerden en sonuncu-
su olan 6360 sayılı kanun değişikliği ile yerel yönetim sisteminde önemli deği-
şim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu bölümde, daha önce belirtilen araştırma 
soruları kapsamında araştırma konusu yapılan yerellik ilkesi ve yerelleşme kav-
ramının uygulamadaki sonuçları analiz edilerek, yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesine yönelik stratejiler üzerinde durulmaktadır. 

Tablo: 5 Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine  
Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 1-  Yerellik Kavramı ve Türkiye’de Yerelleşme 

Durum Analizi 

* Yerellik kavramı, merkezi yönetimdeki planlama, karar verme, 
kaynak aktarma gibi yönetsel yetkilerin farklı yönetim düzeyleri 
arasındaki bölüşümünü ve yerel yönetimlere aktarılmasını ifade 
etmektedir. 

* Türkiye’de yerelleşme sürecinde görülen en önemli sorun aşırı 
merkeziyetçilik ve bürokratik yapının varlığıdır. AB bütünleşme 
sürecinde yerelleşme/yerellik ilkesi ivme kazanmıştır. 

* Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yetki ve görev 
bölüşümünün yerel yönetimleri önceleyen bir anlayışla yapılması 
için Türkiye’de 2004 ve 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı bele-
diye kanunu, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve 5302 
sayılı il özel idaresi kanunlarıyla adım atılmıştır. 
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* 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı büyükşehir belediye kanunu ile 
14 büyükşehir belediyesi daha kurulmuş ve büyükşehir belediye-
lerinin sınırları bütün ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Faaliyet Önerisi  

 Mevcut yapıda yerel seviyedeki denetim mekanizmalarının geliş-
tirilmesi gerekmektedir. 

 Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, adalet, emniyet gibi konularda 
merkezi yönetimin yetki ve sorumluluklarının ağırlıklı olması; 
içme suyu, tarım, hayvancılık, elektrik hizmetleri gibi farklı ticari 
ve elektronik hizmetlerde yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulu-
ğunun fazla olması önemlidir. 

 Devletin yetkili olduğu ve yerel yönetimlerin hizmet alanlarına 
giren yerlerde yetki ve sorumlulukların yerel yönetimlere bıra-
kılması gerekmektedir 

Politika Adı 2-  Daha Fazla Yerelleşmenin Muhtemel Etkileri 

Durum Analizi 

* Yerelleşmenin bürokratik hantallığı önleyerek kaynak ve vakit 
kaybını aza indirgeyeceği muhtemel etkilerdendir. 

* Yerelleşmenin bir katkısı da yerel yönetimlerin gelirlerini arttır-
ma noktasında olacaktır. 

Faaliyet Önerisi  

 Yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarını yaratmaya yönelik 
adımlar atılmalı, kaynaklar kapasiteye uygun olarak denetime ta-
bi şekilde kullanılmalı ve mali kaynaklar artırılmalıdır. 

 Kent Konseylerine aktif katılımın teşvik edilmesi ve kararların 
tavsiye niteliğinde olması sebebiyle kanuni revizyona gerek du-
yulmaktadır. 

Politika Adı 3-  Yerelleşme ve Etkin Hizmet Sunumu   

Durum Analizi 

* Şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışı ile etkin hizmet sunu-
munun gerçekleştirilebileceğine yönelik inanış kuvvetli olmakla 
birlikte, halkın taleplerinin karşılanmasında sahada hızlı çözüm 
getiren sistemin kurulması için değişim ve dönüşümler gerek-
mektedir. Etkin hizmet sunumunda en çok mahallelerde sıkıntılar 
yaşanmıştır.  
* Yerelleşmenin taşrada yetki kargaşasını nasıl etkileyeceği 
sıklıkla tartışılan konulardandır. 

Faaliyet Önerisi  

 Yeni sistemde hizmetlerin sınırları, kapsamı, işbölümü net bir 
şekilde belirlenmeli, yerel yönetimlerin denetim mekanizması 
netleştirilerek mali ve hukuki denetimler merkeze bırakılmalıdır. 

 Muhtarlık mevzuatının yenilenmesi, muhtar çalışma grubu ve 
tamamen bağımsız mahalle konseyi kurulması ve muhtar çalışma 
yönetmeliği çıkarılarak muhtarların belediye meclisinde temsili-
nin oluşturulması gereklidir. 

6. YEREL YÖNETİMLERİN YEREL PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 

Yerel yönetimlerin etkin hizmet sunmaları ve yerel düzeyde demokrasi ve 

yönetişimi sağlamaları için kamu kurumu olmayan kurum ve kuruluşlarla aktif 

diyaloğa ve işbirliğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların önde 

gelenleri katılım açısından Sivil Toplum Kuruluşları ve kardeş şehir/belediyeler, 

hizmet açısından belediye iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirilmiş kurumlardır.  
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Tablo:6 Yerel Yönetimlerin Yerel Paydaşlarla  
İşbirliğine Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 
1-  Yerel Yönetimlerle-Sivil Toplum ve Üniversitelerin Hiz-

met İşbirlikleri 

Durum Analizi 

* Yerel yönetimler haricinde alternatif hizmet sunma meka-
nizmalarından olan STK’lar mali bağımlılıkları dolayısıyla 
birçok faaliyetini belediyeler üzerinden gerçekleştirmektedir. 
Bu durum kamudan bağımsız olması gereken sivil toplumun 
sivilleşmesini engellemektedir. 

* STK-Yerel Yönetimler arasındaki en büyük problemlerden 
biri ilişkilerin kapsam, faaliyetlere ilişkin bir sınırın çizildiği 
düzenlemelerinin olmamasıdır. 

* Alternatif hizmet sunumunda paydaşlar STK’lar ile sınırlı 
değildir. Günümüz Türkiye’sinde sayıları 220’yi bulan, iller-
den öte ilçelere de kurulmaya başlayan üniversiteler, fakülte-
ler ve meslek yüksekokulları stratejik ortak niteliğindedir. 

Faaliyet Önerisi  

 Alternatif hizmet yönetiminde hizmetlerin çeşitlendirilmesi 
noktasında paydaşlara ilişkin net tanımların yapılması gere-
kir. Bu anlamda demokrasi ve katılımın kolaylaştırılması ve 
üretimde ve tüketimde etkinlik gibi bir takım ilkelerle alter-
natif hizmetler belirlenebilir. 

 Alternatif hizmet alanlarının belirlenmesinde yerel yönetim-
lerin paydaşlarının da görüşlerini alması, paydaşların aktif 
katılımı açısından önemlidir. Yeni sistemle beraber alternatif 
hizmet sunma yöntemlerinin belirlenmesinde hangi yetkilerin 
hangi kurum ya da kuruluşlara verileceğinin açıkça belirlen-
mesi gerekir. 

Politika Adı 
2-  Belediye İktisadi Teşebbüsleri Aracılığıyla Hizmet  

Sunumu 

Durum Analizi 
* Tüzel kişiliklere sahip ve kar amacı güden veya gütmeyen 

birçok hizmet alanında faaliyet gösterebilen BİT’ler yerel yö-
netimler için hizmet sunumunda alternatif bir araçtır. 

 

* Belediyelerin mevcut durumundan politize olma ve yönetsel 
sorunlar ve piyasada oluşturdukları tekel yapıdan dolayı eleş-
tirilmektedirler. 

Faaliyet Önerisi  
 Karar alma mekanizmalarındaki merkezilik sorununun çözü-

lerek iş birliğinin güçlendirilmesi, daha fazla paydaşın dâhil 
edilmesi, nepotizmin önlenmesi gereklidir. 

Politika Adı 3-  STK’ların Karar Alma Sürecine Dâhil Olması 

Durum Analizi 
* Yerel yönetimler ve demokrasi için büyük öneme sahip 

STK’lar karar alma süreçlerinde istenilen düzeyde dâhil 
edilmemişlerdir. 

Faaliyet Önerisi  

 STK’ların karar alma mekanizmalarına dâhil olacak şekilde 
yasal düzenlemelerin yapılması, yerel yönetimler ve STK’lar 
arasında işbirliğini sağlayacak networkün oluşturulması öne-
rilerdendir. 
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Politika Adı 4-  Hizmet Sunumunda Özelleştirme 

Durum Analizi 

* Neo-liberal politikalarla birlikte önü açılan özelleştirme 
uygulamaları daha çok elektrik ve su hizmetlerinde ge-
lir kaynağı elde etme şeklinde gerçekleşmeye başladığı 
görülmektedir. 

* Özelleştirilen kurumların etkinliği için piyasada reka-
bet ortamı gereklidir. 

Faaliyet Önerisi  

 Yerel yönetimlerin özelleştirdikleri kurumlarda dene-
tim mekanizmasını etkili şekilde kullanması ve hizmet 
sunumun özelleştirilmesinde özel sektörün tek belirle-
yici olmasının engellenmesi gerekmektedir. 

Politika Adı 5-  Kardeş Belediyecilik Uygulamasının Geliştirilmesi 

Durum Analizi 

* Belediyelerin uluslararası işbirliklerinden olan kardeş 
belediyecilik ve işbirlikleri sayısı yaklaşık 1500’ün 
üzerindedir. 

* İşbirliği sayılarının yüksekliğine rağmen, bu işbirlikle-
rinin etkinliği tartışmalı konulardandır.  

Faaliyet Önerisi  

 Belediyeler stratejik iş birliklerini geliştirmesi için 
kentsel politikalar, ulaşım gibi konularda uluslararası 
kardeş belediyecilik uygulamaları geliştirebilirler. Bu-
rada önemli olan nokta sembolik olmaktan ziyade işbir-
liklerinin etkinliği ve yerel paydaşların da sürece dâhil 
edilmesidir. 

Politika Adı 
6-  Bazı Hizmetlerin STK’lara Bırakılması ve  

Belediye-STK İşbirliği 

Durum Analizi 

* Yerel yönetimler ve STK’lar literatürde öngörüldüğü 
gibi bütçe ve yetkiye sahip değildirler. Bu anlamda iş-
birliği olanakları hizmet kalitesini arttırırken kaynak 
verimliliğini de sağlayacaktır. 

Faaliyet Önerisi  
 Birlikte çalışma kültürü teşvik edilerek, proje bazında 

işbirlikleri geliştirilmeli ve bu iş birlikleri protokollere 
bağlanarak sürekli hale getirilmelidir. 
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7. YEREL YÖNETİMLERİN DÖNÜŞÜMÜNDE KALKINMA 
AJANSLARININ ROLÜ 

Türkiye’de de 2006 yılında 5449 sayılı kanun ile 26 bölgeyi kapsayan 

kalkınma ajansları kurulmuştur. Ayrıca Türkiye’de kalkınmanın ulusal ve bölge-

sel anlamda planlamasını yapan Devlet Planlama Teşkilatı, 2011 yılında Kal-

kınma Bakanlığı 45kurulması ile birlikte bu bakanlık uhdesine alınmıştır. Gerek 

Kalkınma Bakanlığı ve gerekse Kalkınma Ajansları Türkiye’de kalkınmanın 

yerel merkez ikileminde gelişiminde önemli iki yönetsel araç olarak düşünül-

müştür. Gelinen noktada ise siyasi, yönetsel, iktisadi, kültürel vb. nedenlerden 

ötürü bu iki araca biçilen rolün kendisinden beklenilen sonuçları istenilen dü-

zeyde veremediği yönünde iddialar tartışılmaya başlanmış ve hükümet sistemin-

de revizyona yönelik anayasa değişiklik paketinin 2016 yılında halkoylaması ile 

kabul edilmesi ile birlikte 2018 yılında devreye girmesi beklenen Cumhurbaş-

kanlığı sisteminde bu kurum ve kuruluşların akıbeti tartışmaya açılmıştır.  

Tablo: 7 Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma  

Ajanslarının Rolüne Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 1-  Kalkınma Ajansları ve Temsil 

Durum Analizi 

* Kalkınma ajanslarının organizasyonel yapısı 5449 sayılı 
Kanunda Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekre-
terlik ve Yatırım Destek Ofisleri şeklindedir. 

* Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu 
kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştir-
mek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulunun oluş-
turulacağı; bu kurulun, illerin dengeli şekilde temsilini sağ-
layacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşacağı belirtilmiştir 
(Madde: 8). Bir diğer organ olan yönetim kurulu ise tek ilden 
oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel 
meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı 
ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil top-
lum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla 
ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye baş-
kanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye 
başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi 
olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından teşek-
kül etmiştir. 

                                                       
45  Kalkınma Ajansları 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı’na bağlanmıştır. 
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Faaliyet Önerisi 

 Uygulamada yönetim kurullarının aldıkları kararların bir 
kısmı Bakanlığın onayına gönderilmesi, yönetim kurullarının 
karar organı olma niteliğini ve hesap verebilirliğini olumsuz 
etkilemekte ayrıca kalkınma ajanslarının kuruluş felsefesinde 
yer alan esnek, hızlı, katılımcı yapıya ters düştüğünden bir 
düzenleme gereklidir. 

 Kalkınma Bakanlığı ile olan yasal bağın tarifi ve tüzel kişili-
ğinin tanımlanması yeniden yapılmalıdır. Bakanlık’ın altında 
bir taşra teşkilatı olarak mı yoksa yerel yönetimler adı altında 
entegre bir kuruluş olarak mı faaliyet göstereceği tartışılma-
lıdır. 

 Kalkınma Ajansları planlama ve koordinasyonu sağlayıcı 
olarak daha fazla yetkilendirilebilir ve denetim yetkisi güç-
lendirilerek planlamada bölgede entegrasyonu sağlayıcı içsel 
bir dinamizm kazandırılabilir. 

Politika Adı 2-  Merkez-Yerel İkilemi ve Kalkınma Ajansları 

Durum Analizi 

* Kalkınma ajanslarının kuruluş amaçlarına uygun olarak ilgili 
bakanlığın taşra teşkilatına dâhil olması tartışılan konular 
arasındadır. 

* Yerinden yönetim ilkesine göre yönetişim mantığıyla yapı-
landırılmış ajanslara merkezden atanacak bürokratların mer-
kezden yönetim ilkesinin ürettiği sakıncaları yaşanabileceği 
endişesi ön plana çıkmaktadır. 

* Yerinden yönetim ilkesine göre yapılandırılmış bölgesel-
yerel organizasyonların başına merkezi yönetim teşkilatından 
teknokratların getirilmesi ve yerel yapıların merkezileştiril-
mesinin bu kuruluşların kuruluş amaçlarına gereği gibi hiz-
met edebilmesini zorlaştırdığı bir gerçekliktir. 

Faaliyet Önerisi 

 Karar organlarının yerinden yönetim ilkesine uygun şekilde 
seçimle oluşturulması ve başkanının da seçimle belirlenmesi 
bir başka çözüm önerisi olarak ifade edilmiştir.  

 Kalkınma Ajanslarının, Bakanlığa bağlı bir taşra teşkilatı 
şeklinde yapılandırılması yerine yerinden yönetim ilkesine 
uygun karar ve yürütme organlarının oluşturulmasının sağ-
lanması daha uygun görünmektedir. 

Politika Adı 3-  Kalkınma Ajansları ve Hizmet Ettikleri Alan 

Durum Analizi 

* Türkiye’de 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
bölgesel verilerin toplanması, geliştirilmesi, güncellenmesi, 
sosyo-ekonomik analizlerin yapılması, bölgesel politikaların 
tespiti ve sınırlarının belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel 
İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri ta-
banı oluşturulması amacıyla İstatistiki Bölge Birimleri Sınıf-
landırması tanımlaması yapılmış bu kapsamda 81 il Düzey 3, 
26 bölge Düzey 2 ve 12 bölge Düzey 1 olarak sınıflandırıl-
mıştır. Bölgesel gelişmenin kurumsal aracı olarak görülen 
kalkınma ajansları da Düzey 2 bölgelerinin coğrafi sınırları 
esas alınarak oluşturulmuştur. 

* NUTS sistemine göre bölgelerin belirlenmesinde bahsi geçen 
alanda bölgesel bir yönetim teşkilatı, nüfus ve sosyo-
ekonomik ve kültürel ilişkilerin göz önünde bulundurulduğu 
bir sınıflandırma yapılmıştır. 
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* Bölgelerarası farklılıklara rağmen Kalkınma Ajansları ilgili 
kanunları gereğince yapısal özelliklerinin, teşkilat yapılarının 
farklılaşabileceği vurgulansa da Kalkınma Ajansları 26 Dü-
zey 2 bölgesinin tamında organları ve fonksiyonları itibariyle 
tek tip örgütlenmiştirler. 

Faaliyet Önerisi 

 Yerel dinamik ve coğrafi özellikler ile bölgeler arası geliş-
mişlik ve sosyo-ekonomik farklılıkları da göz önünde bulun-
durarak Düzey 1- Düzey 2 ve Düzey 3 yaklaşımlarına göre 
bölgesel anlamda yeniden bir yapılanmaya gidilebileceği gi-
bi, bölgesel özelliklere göre farklı örgütlenme modelleri de 
benimsenebilir. 

 Bölgelerarası fiziki, sosyal ve ekonomik şartların farklılığın-
dan dolayı farklı ajans modelleri üzerinde çalışılmalıdır. 

 Özellikle metropoliten alanların arasındaki sınırların kalktığı 
Kuzey Marmara hattı başta olmak üzere Güney Marmara ve 
Ege Bölgesi ile Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Ana-
dolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilerleyen dönemde 
oluşabilecek megapol yapıların etki alanlarına uygun bir bi-
çimde Kalkınma Ajansları açısından bir bölgelemeye gidil-
mesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.     

Politika Adı 4-  Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılanma 

Durum Analizi 

* Kalkınma Ajanslarının kurumsal yapılanması 5449 sayılı 
Kanunda; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekre-
terlik ve Yatırım Destek Ofisleri şeklindedir. 

* Bütçesinin tamamı merkezi hükümet ile yerel ölçekte kamu 
kurum ve kuruluşlarından gelen kaynaklardan oluşmaktadır. 

* Kalkınma Ajanslarında Genel Sekreterlik kurumunun birim-
ler arası koordinasyon sağlama konusunda yetkilerinin arttı-
rılması gerekmektedir. Buna ek olarak Yatırım Destek Ofis-
leri (YDO)’nin yetki ve güçleri arttırılmalı, insan kaynakları 
temini konusunda farklı stratejiler geliştirilmesinin sağlan-
masının yanında,  ajansların kurulu olduğu merkezlerde ve 
bağlı illerde verilerin teminindeki zorlukların giderilmesine 
yönelik bilişim altyapısı da kullanılarak dinamik güncelle-
meler yapılabilmelidir. 

Faaliyet Önerisi 

 Toplantılara katılımın zamana içinde hızlı bir azalan seyir 
izlemesi ve yerel yönetimlerin katılımında eksikliklerin ol-
ması sebebiyle katılımın zorunlu tutulması yanında üyelere 
maddi ve manevi motivasyonu sağlayıcı tedbirlerin gelişti-
rilmesi, yönetim kurulunun her ay yerine iki üç ayda bir top-
lanmasının sağlanması ve alınan kararların Kalkınma Bakan-
lığı onayından kurtarılması, genel sekreterlik ve yatırım des-
tek ofislerinin mevcut yapı içerisinde güçlendirilmesine yö-
nelik tedbirlerin geliştirilmesi gereklidir. 
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Politika Adı 5-  Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Planlama 

Durum Analizi 

* Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görev-
leri Hakkında Kanun’un amacına bakıldığında; kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağla-
mak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 
kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politika-
larla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdü-
rülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmiş-
lik farklarını azaltmak, olduğu ifade edilmiştir (madde: 1).  

* Kalkınma ajanslarının en önemli işlevlerinden birisi üst 
ölçekli planlar ile alt ölçekli planlar arasındaki entegrasyonu 
sağlama işlevidir. 

Faaliyet Önerisi 

 Üst ölçekli planlar ile bölge içerisinde yer alan kurum ve 
kuruluşların hazırladıkları planların birbirine uyumlu olup 
olmadığının denetimi Kalkınma Ajansları tarafından yapıl-
malıdır. 

Politika Adı 6-  Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Teşvik Stratejileri 

Durum Analizi 

* Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarını azaltmak için verilen teşviklerle belli başat ille-
rin ve kurumların sürekli olarak yararlanması sonucunda iller 
arası farkın daha da açılması tezatlığı doğmaktadır. 

* Kalkınma ajanslarına yönelik olarak kurumsal algı; işbirliği 
ve koordinasyon olması yerine hibe dağıtan birimler olduğu-
dur. 

Faaliyet Önerisi 

* Kalkınma ajanslarından başka kalkınmaya yönelik destek ve 
teşvik veren kuruluşların Kalkınma Ajansları ile koordinas-
yonunun sağlanarak teşviklerin dağıtımının sağlanması sağ-
lanmalıdır. 

* Kalkınma ajanslarının bölgeye yapılacak kamu yatırımlar ve 
bölgede farklı kurum ve kuruluşlarca uygulanan destek ve 
teşvikler konusunda somut koordinasyon görevlerinin tanım-
lanması gerekmektedir. 

Politika Adı 7-  Kalkınma Ajansları ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

Durum Analizi 

* Kalkınma ajanslarının dinamik yapısına uygun personel 
istihdamı ile ilgili yeni modellerin benimsenmesi temel 
alınmıştır. Ajans personelinin hukuki statüsü ve istihdam 
usulleri 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ajans personeli iş hukukuna 
bağlı olarak belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktadır. 

Faaliyet Önerisi 

 Kalkınma ajansı personelinin diğer kamu görevlisi statüsüne 
geçirilmesi ya da toplu iş sözleşmesine dair derinliğin oluştu-
rulmasının yanında kalkınma ajansları arasında nakil, yer 
değişikliği, görev değişikliği vb. hususların ilgili mevzuat ile 
düzenlenmesinin sağlanması önerilebilir. 
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8. YEREL YÖNETİMLERDE SEÇİM, TEMSİL VE MEŞRUİYET 
Yerelleşme gücü ve yerel yönetimlerin faaliyetlerinin etkinliği, merkezi 

yönetim nezdinde karar alma sürecinde etkili faktörlerdendir. Bu durum hizmet-
lerin etkin, kaliteli, verimli ve sürekli verilmesini gölgeleyebildiği gibi, merkezi 
yönetimin kamuoyu nezdinde itibarını sarsan sonuçlar üretebilmektedir. Bu 
nedenle merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev, yetki ve kaynak 
dağılımının siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve teknolojik boyutlar bir bütün 
halinde düşünülerek bölüşümü büyük önem arz etmektedir.  

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halkoylaması ile 
kabul edilmesinin ardından bir taraftan merkezi yönetimin siyasal ve yönetsel 
olarak yürütme üzerinden yakaladığı ivmeyi dengelemek; diğer taraftan 6360 
sayılı Kanun ile birlikte il ölçeğinde vali ile büyükşehir belediye başkanı arasın-
da oluşan temsil ve meşruiyet krizini çözümleyebilmek için farklı yaklaşımlar 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların yoğunlaştığı hususlar: 

 Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birleştirilmesi; 

 Vali’nin de Büyükşehir Belediye Başkanı gibi seçim ile işbaşına gel-
mesi;  

 Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları yerine İl özel idaresi sis-
temine geri dönülmesi;  

 Taşra Yönetimi ile Yerel Yönetimler Arasında Görev, Yetki ve Kay-
nak Paylaşımının Yeniden Yapılandırılması;  

Bu çalışmada yukarıda sayılan yaklaşımlara karşı durum analizi yapılarak 
politika önerileri sunulmuştur. 

Tablo:8 Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve  
Meşruiyet Konularına Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 1-  Merkez-Yerel İkilemi ve Mülki İdare  
ve Belediye Başkanları 

Durum Analizi 

*  İl sistemi 1929 yılında kabul edilen Vilayet İdaresi Kanunu, 
daha sonrasında 1949 yılı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 
düzenlenmiştir. Merkezi yönetim taşra teşkilatı yerel yöne-
timler düzenlemelerine daha sonra 1982 anayasasında yer 
verilmiştir. 

* 2004 yılında 5216 sayılı kanun ile büyükşehir uygulamaları 
pekişmiş, 2008 yılında 5747 sayılı kanun ile reform yaklaşı-
mı ilkesince belediyelerin karar verme, yürütme ve hizmet 
sunumu ile güçlü düzenlemeler yapılmıştır. 

* 2012 yılında kabul edilen ve 2014 yılında esaslı biçimde 
uygulama şansı bulan 6360 sayılı kanun ise bir taraftan Tür-
kiye’de metropoliten yönetim anlayışından, metropoliten 
alan yönetimi anlayışına geçişin miadı olmuş, diğer taraftan 
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metropoliten alan sınırlarını il sınırları yaparak İl Özel İdare-
leri’nin kapatılması ile birlikte il ölçeğinde merkez üzerinde 
yoğunlaşmış güç, yetki ve kaynakların yerel yönetimler lehi-
ne yankı bulmasına imkân sağlamıştır. 

Faaliyet Önerisi 

 Metropoliten yönetişim yaklaşımını zedelemeyecek şekilde 
büyükşehir belediye meclisleri seçimlerinde ilçe belediyele-
rinden katılım ve direk seçimi içine alan iki yaklaşımlı bir 
kurgu geliştirilebilir. 

Politika Adı 
2-  Merkezi ve Yerel Yönetime Dair Seçim Sistemleri ile 

Temsilde Adalet ve Meşruiyet Açısından Bir Değerlen-
dirme 

Durum Analizi 

* Ülkelerin toplumsal yapı farklılıkları sebebiyle her ülke 
seçim sistemini kendi dinamiklerine göre belirlemelidir. 
Türkiye’de liste usulü başlayan sistemde temsilde adaleti uy-
gulamaya yönelik iki farklı uygulama hayat bulmuştur: 
d’Hont sistemi (nispi temsil) ve son olarak 2013’de önerilen 
dar bölge seçim sistemi. 

* Sert kuvvetler ayrılığına dayanması ve yürütmenin yasama-
dan çıkmaması sebebiyle CBHS’nin temsilde adaleti sağla-
yacağı düşünülmektedir. 

* Türkiye’de yerel yönetimlerin kişi organları olarak belediye 
başkanları, büyükşehir belediye başkanları, köy ve mahalle 
muhtarları- eş anlamlı yasal terimlerle- “çoğunluk/ekseriyet” 
sistemine göre seçilir. 

* Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, göçmen vb. birçok dezavantajlı 
grubun siyasal sistemde temsil edilebilmesini sağlamak sa-
dece hukuki düzenlemeler ile mümkün gözükmemektedir. 

Faaliyet Önerisi 

* Yerel yönetim seçimlerinde sistemden ziyade sorun ölçekte 
olup, ölçeğin temsilde adaleti düzenleyecek şekilde revize 
edilmelidir. 

* Temsilde adaleti sağlamada seçim sistemi yeterli olmayıp, 
hükümet modeli, siyasi partiler kanunu ve meclis iç tüzüğü 
ile uyumlu şekilde düzenlenmelidir. 

* 2018 yılında kabul edilen Seçim İttifakı Kanunu doğrultu-
sunda; seçim barajının daha aşağı çekilmesi, siyasi partiler 
kanunda değişikliğe giderek tavandan tabana kurgunun ger-
çekleştirilmesi önerilmektedir. 

* Türkiye’de sosyal hizmet ve sosyal yardımın yeni hükümet 
sisteminde merkezi yönetimden alınarak yerel yönetim ve si-
vil topluma teslimi temin edilmeli, böylece dezavantajlı 
grupların başta yerel yönetimler olmak üzere diğer tüm plat-
formlarda kendilerini daha güçlü ifade etmesinin önünün 
açılması sağlanmalıdır.  

Politika Adı 
3-  Mahalle Muhtarlığı Kurumunun Karşı Karşıya Olduğu 

Temsil ve Meşruiyet Sorunu 

Durum Analizi 

* Mahalle muhtarlık kurumunun etkinliği ve bu kapsamda 
mevcudiyetinin devamına dair tartışmalar bulunmaktadır. 
Hizmet edebilmeleri yönünde belediye meclislerinde temsil 
edilmesi gündeme gelmektedir. 
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Faaliyet Önerisi 

 Öneriler arasında; mahalle muhtarlıkların etkinliği için nüfus 
ve ölçek kriterlerinin geliştirilmesi, tüm paydaşların aktif ka-
tılımını sağlayacak şekilde yönetişim yapısına kavuşturulma-
sı gerektiği, “Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhti-
yar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun''un güncellenmesi bu-
lunmaktadır. 

9. YEREL YÖNETİMLERDE ÖRGÜTLENME  
SORUNLARI VE YÖNETİCİLERİN VE PERSONELİN  
NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI 

Ülkemizde, 1980’lerin başından bu yana da büyükşehir modelleri genişle-

tilerek ve geliştirilerek uygulanmaktadır. Genel olarak nüfus artışı ve büyüyen 

kentler, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arası görev, yetki ve kaynak payla-

şımı ile ölçek ekonomisi tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar 

hizmet kapasitesi ve yurttaş memnuniyetini artırma ihtiyacı temelinde alevlen-

miş ve 6 Aralık 2012 tarihli 6360 sayılı yasa ile 13 yeni büyükşehir kurulmuş, 

İstanbul ve Kocaeli illerinin yerel yönetim modelleri (belediye sınırlarının il 

mülki sınırı olarak kabul edilmesi uygulaması), ülkemizdeki 29 büyükşehrin 

tamamına genelleştirilmiştir. Bu model değişikliğinin en temel nedenleri arasın-

da belli bir il sınırı içinde çok sayıda yerel yönetim biriminin yetkili olması ne-

deniyle yaşanan “planlama ve koordinasyon zorluğu”, optimum ölçek ekonomi-

sinden daha fazla yararlanma gereksinimi ve yerel düzeyde sunulan hizmetler ile 

yurttaş beklentileri arasındaki makasın giderek açılması (hizmet açığı) sayılabi-

lir.   

Yerel hizmet kalitesinin artırılması, ancak güçlü yerel yönetim anlayışına, 

güçlü yerel yönetim anlayışı da nitelikli personelin istihdam edilmesine bağlıdır. 

Yerel yönetim personel sisteminin gözden geçirilmesi; görev ve sorumlulukla-

rındaki artışa bağlı olarak seçilmesi, yükseltilmesi, hizmet öncesi eğitimi ve 

hizmet içi eğitimine önem verilmesi; sorumluluk üstlenme kapasitesinin gelişti-

rilmesi; yetkin ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturulması bir zorunluluk haline 

gelmiştir.  
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Tablo: 9 Yerel Yönetimlerde Örgütlenme Sorunları ve Yöneticilerin ve 
Personelin Niteliklerinin Arttırılmasına Yönelik Politika Önerileri 

Politika Adı 
A Yerel Yönetim Personel Sistemi /1) Kadro, Ücret, Personel 

Sayıları ve Nitelik/ 2) Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim 

Durum Analizi 

* Yerel yönetimlerin hizmet ettikleri alanların genişliği hizmetle-
rin etkinliği koordinasyonu için iyi bir personel yönetimini ge-
rekli kılmaktadır. Yerel yönetimlerde personel sistemini düzen-
lemede genel olarak Devlet Memurları Kanunu esas alınmakta-
dır. Çalışan personellerin statüleri; memur, sözleşmeli personel, 
geçici personel ve işçidir. 

* Yerel yönetimlerde personel sisteminin sorunları; performansa 
dayalı ücret sisteminin olmaması ve yerel yönetimlerde çalışan-
ların çeşitli statülerde bulunmasıdır. 

* Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim bağlamında yerel yönetim-
lerde yaşanan en temel sorunlar; yerel yönetimlerde çalışacak 
personel (üst düzey ve diğer personel) için bir eğitim modülü-
nün bulunmaması ve hizmet içi eğitimin sürekli, sistematik ve 
sertifikasyona dayalı olmaması ve eğitimlerin sürekli, sistema-
tik ve sertifikasyona dayalı olmamasıdır. 

Faaliyet Önerisi  

* Yerel yönetimlerde çalışanların statü farklılıklarının giderilme-
si, çalışma hayatına esneklik getirilmesi ve ücret sisteminin ye-
niden yapılandırılmasıdır. 

* Personel sisteminde rütbe sınıflandırması yerine kadro sınıflan-
dırılmasına geçilmesi, Belediye’de çalışacak personel sayısının, 
belediyenin hizmet götüreceği alan ve nüfusla ilişkilendirilmesi 
diğer önerilerdendir. 

* Hizmet içi eğitim sistematik ve sürekli hale getirerek, Yerel 
Yönetimler Akademisi yapılarında birimler kurulması öneriler-
dendir. 

Politika Adı 
B-  Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1)  

Mahalle Düzeyinde Örgütlenme 2) Organize Sanayi  
Bölgeleri ile Belediyelerin Koordinasyonu 

Durum Analizi 

* Mahalle düzeyinde örgütlenmelerin tüzel kişiliği olmadığı için 
bütçeleri de yoktur. Bu anlamda mahalle muhtarlarının beledi-
ye düzeyinde temsil edilmemesi de bir değer sorundur. 

* 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il 
sınırlarına genişlemesiyle birlikte mahalle muhtarlarının sayısı 
da artmıştır. 

* OSB’ler ve Belediyeler arasında ruhsatlandırma, denetim ve 
itfaiye hizmetleri alanlarında yetki ve koordinasyon sorunları 
bulunmaktadır. Ayrıca belediyelerin OSB’ler içindeki gayrisıh-
hi müesseseler üzerinde denetim ve etkiye sahip olamamakta-
dır. 

Faaliyet Önerisi  

 Paydaşların da dâhil edildiği bir ortak denetim modeline ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 Yerel yönetimler OSB hizmetlerini geliştirecek tedbirler alma-
ya mecbur kılınmalı ve çevre sorunları, ulaşım gibi kent konu-
larını ilgilendiren ortak hususlarda OSB yönetimleriyle koordi-
neli çalışmaları sağlanacak politikalar geliştirmelidirler. 
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SONUÇ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan ve kuvvetler ay-

rılığına dayanan yeni kamu yönetim modelinde yerel yönetimlere dair revizyon-

ların nasıl gerçekleştirileceği ve bu yeni muhtemel yapılanmanın hangi düzey-

lerde tesir edeceği başlıca tartışılan konulardandır. Yerel yönetimler için yapıla-

cak düzenlemelerin olası etkilerinin analizi ve sorunların çözümüne yönelik 

örnek politikaların bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği iki çalıştay ile yeni 

yönetim modeli çerçevesinde merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki 

olası sorun alanları ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Değerlendirmelerin odak noktası; merkezi ve yerel yönetimler arasındaki 

yetki ve bütçe paylaşımlarına ilişkin olup orantılı kaynak paylaşımı ön plana 

çıkmaktadır. Yeni sistemle arzu edilen genel olarak yerel yönetimlerde tam katı-

lımcı proaktif yaklaşımlardır. Benzer faaliyette bulunan yerel yönetim birimleri 

için yeni bir yapılanma gerektiği, etkin hizmet sunumu, kaynak ve zaman israfı-

nı önlemek için kurumlar arasında koordinasyona ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş-

tir. Bu koordinasyon yetkisini sistematik ve sürdürülebilir hale getirecek plat-

formların kurgulanması gerektiği önemle vurgulanmıştır.  

Yerel yönetimlerden olan büyükşehir belediyeleri için tek bir mevzuatta 

genel düzenlemelerin yapılması illerin yapısal, demografik ve ekonomik farklı-

lıkları itibariyle farklı performans sergilemelerine ve kaynak-hizmet bağlamında 

tutarsızlıklara sebep olmaktadır. İçsel düzenlemelerde ilçe belediyelerinin de 

yetkilerinin dengeli dağıtılması ve Anayasada Büyükşehir ve İlçe belediyeleri 

görevlerinin genel çerçevede tanımlanması hususları önerilmiştir. Yerel yönetim 

personellerinin hukuki statü farklılıklarını giderecek bir tek personel sistem 

modelinin kurulması ve personel eğitimi konusunda uzmanlaşmaya dayalı sü-

rekli eğitim merkezi veya akademi gibi yapı önerileri sunulmuştur. 

Genel manada yeni yönetim sistemindeki belirsizliklerin giderilmesi adı-

na mahalli idareler reformuna ve bu çerçevede yeni uyum yasalarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin büyük bir kısmının yerel hizmet niteliği 

kazanacağı yönündeki öngörüler bu düzenlemeleri gerekçelendirmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kendi içsel dinamizmlerimizden 

beslenen bütüncül, tam katılımcı, sürdürülebilir bir idari sistemi getirmesi ve 

yaşatması dileğiyle…  
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