
V

DER YAYINLARI: 474



VI

“6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi 
Çalıştayları” ile sonuçlarını içeren “6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim 
Reformları”, ”Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler”        
isimli Kitaplar; Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN), hi-
mayesinde hazırlanmış olup; makalelerde dile getirilen düşünce ve değerlendir-
meler yazarlarına aittir.





VIII

Kitabın Adı
Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

Editör
Prof. Dr. Hamza ATEŞ - Mücahit BIYIKOĞLU

Yayına Hazırlayanlar

Hasan Sait AKBAŞ - Derya ŞAŞMAZ CANDAN - Memiş SEZEN - Av. Eren Hakkı YALÇIN

Yayın No 474

ISBN 978-975-353-499-4

Basım Yılı 2017

Kapak Tasarımı

İzel Aytap - Muhammet Cihat Döleş

Yayıncı
 Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz. Ltd. Şti.

Molla Fenari Sokak, Der Han 28/A, 34410 Cağaloğlu - İSTANBUL.
Tel: (0212) 527 01 65 - 511 51 90  /  Faks: (0212) 511 47 76

e-posta: der@deryayinevi.com.tr / info@deryayinevi.com.tr
www.deryayinevi.com.tr

Sertifika No: 12158

Şubelerimiz
Der Kitabevi Sahaflar Çarşısı No: 1 Beyazıt / İSTANBUL

Tel: (0212) 513 55 75

Derin Kitabevi Sahaflar Çarşısı No: 3 Beyazıt / İSTANBUL
Tel: (0212) 513 18 20

Basım
Yılmaz Basım Yayıncılık ve Kağıt Ürünleri

Maltepe Mh. Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 2E1 NO: 2 Topkapı - İSTANBUL
Sertifika No: 27185

Cilt
Kısmet Ciltevi ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sit. F- Blok ZF1 / Topkapı - İSTANBUL

Copyright © Bu kitabın, tüm hakları Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN) aittir. YERELSEN'in yazılı izni alınmadan tümünün veya bir kısmının elektronik, 
mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, kopyalaması, çoğaltımı veya dağıtımı 
yapılamaz.
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ÖNSÖZ

“6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendir-
me Projesi Çalıştayları”; 10 yılı aşkın süredir devam edegelen mahalli idare 
reformlarının uygulayıcı tarafları ile akademik camia arasında tartışılmasına 
olanak sağlamış olup çok özel bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır.

Proje ile; 6360 sayılı Kanun öncesine ve sonrası durum analiz edilerek 
sorunlar ortaya çıkartılmıştır. Projenin önemli ve ayrıcalıklı yanı ise sorunlar 
kadar çözüm önerileri de sunmasıdır.

Bu çalışmada daha önce bu düzeyde tartışılmamış konular bulunmakta-
dır. Örneğin bir ilin en üst iki bürokratik yönetim kademesinin reformlara bakış 
açısı bu çalışmada yer bulmuştur. Tarafların aynı masa etrafında buluşarak be-
yin fırtınası ile ulaştıkları sonuçlar, akademik bir sentez ile ortaya konulmuştur.

Daha önce İstanbul ve Kocaeli’de uygulanan tüm il geneline hizmet gö-
türme görev, yetki ve sorumluluğu, tüm büyükşehir belediyelerinde 30 Mart 
2014 sonrası için geçerli hale gelmiştir. Haliyle yeni düzende kırsal ile şehir 
merkezleri aynı yerel idari yönetim tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Kuru-
lan sistemde kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedef-
lenmiştir. İşte bu yeni deneyimin sonuçları da bu çalışmaya konu edilmiştir.

Yerel yönetimler birçok hizmetini; bünyesindeki işletmeleri veya serma-
yedarı olduğu şirketleri marifetiyle sunmaktadır. Dolayısıyla buralarda ciddi 
ekonomik kaynaklar oluşmuştur. Bu çalışmada bu konu da ele alınmıştır. Hatta 
haller, otogarlar gibi yerel yönetimlerin olmazsa olmazı hizmet alanlarının, daha 
detaylı çalışmalara konu edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Diğer bir konu büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve so-
rumlulukların paylaşılması hususudur. Bu kitapta söz konusu paylaşımın yetki 
çatışmasına dönüşmeden çözülmesine ilişkin ipuçları da bulunmaktadır.

Belediye denilince akla gelen imar ve planlama konuları, yine tarafların-
ca detaylı şekilde tartışılmıştır.

Sınırlı ekonomik kaynaklarla hizmete olan ihtiyacın büyüklüğü ve çeşit-
liliği arasındaki uyum veya uyumsuzluk da bu çalışmanın konuları arasındadır.

Reformun asıl uygulayıcısı olan insan kaynağı gereksinimi de, Belediye-
ler için büyük bir sorun alanıdır. Çalışmada belediyelerin bu temel problemi de 
ele alınmıştır.
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Çalıştaylarda 38’i akademisyen olmak üzere 286 katılımcı ile ele alınan 
konuların ve konulara ilişkin saha araştırmalarının yer aldığı bu kitap, teori ve 
pratiğin ortak yansımasıdır. Ve bu çalışma, somut sorun ve çözüm önerilerini 
içermektedir.

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

Projenin hayata geçmesinde imkân sağlayan herkese teşekkür ediyor, 
çalışmanın bundan sonraki yasal düzenlemelere ve akademik çalışmalara ışık 
tutacağını umuyoruz.

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

Mücahit BIYIKOĞLU
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Giriş 1

GİRİŞ

Türkiye'de yerel yönetimler alanında reform niteliği taşıyan temel 
kanuni düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 
sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınır-
ları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. 
Tüm bu kanuni düzenlemeler ve 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı On 
Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile birlikte ciddi bir değişim sürecine girilmiş ve kentsel alanlara yönelik 
yeniliklere adım atılmıştır. Tam da bu noktada bu çalışmanın temel fel-
sefesi şekillenmiş, bu değişim ve gelişim süreci içerisinde özellikle 6360 
sayılı Kanun sonrası mülki idare-belediye ilişkileri, büyükşehir ve ilçe 
belediye ilişkileri, belediyelerin mali sorunları, imar ve planlama fonk-
siyonları, personel sorunları ve çalışma hayatı, belediye şirketleri ve işti-
rakleri, kentsel ve kırsal alan yönetiminde büyükşehir deneyimi mercek 
altına alınarak politika önerileri oluşturulması amaçlanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümde; 6360 sayılı Kanun ekseninde mevcut du-
rum özetlenmiş, ardından yerel yönetim kavramı ve Türkiye'de belediye-
ciliğin geçirdiği süreç kısaca aktarılarak, merkezi yönetim ile yerel yö-
netim arasındaki ilişkilere yer verilmiştir. Daha sonra çalıştay sırasında 
mülki idare ve belediye temsilcileri ile teknokrat ve akademisyenlerin 
katıldığı oturumlardaki görüşmelerden ve katılımcılara uygulanan anket-
ten derlenen sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

İkinci bölümde; Büyükşehir ve ilçe belediyesi ilişkileri tarihsel sü-
reç içinde değerlendirilmiş ve 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediye-
lerinde gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde büyükşehir belediye-
si ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler, hem mevzuat hem 
de alan çalışmaları doğrultusunda incelenmiştir. Son olarak, 6360 sayılı 
Kanun sonrası Büyükşehir ve ilçe belediyesi ilişkilerinde karşılaşılan 
temel sorunların ve bu sorunlara karşı anket ve mülakat verilerinden olu-
şan çözüm önerilerine yer verilmiştir.
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Üçüncü bölümde; yerel yönetimlerin gelir kaynakları hakkında 
mevcut literatürden yararlanılarak genel bir bilgi verilmiş, ardından 
Türkiye'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gelir yapısı 6360 sonrası 
Kanun öncesi ve sonrası durum değerlendirmesine yer verilmiştir. Son 
olarak çalıştayda tartışılan sorunlar ve çözüm önerileri belirli bir siste-
matikle sunulmaya çalışılmıştır.

Dördüncü bölümde; imar ve planlama konusundaki mevzuatı, bu 
konuda ön plana çıkan sorunları ve bu sorunların çözüme kavuşturulması 
için gerekli somut adımları içeren önerileri ortaya koyarak, uygulamada 
atılabilecek somut adım ve çabaları sıralamıştır. 

Beşinci bölümde; çalıştaydaki tartışmalar sonucunda ulaşılan tes-
pitler ve öneriler ile yine Proje çerçevesinde yapılan anketlerin sonuçları 
dikkate alınarak, 6360 sayılı Kanunun büyükşehir belediyelerinde per-
sonel sistemi ve çalışma hayatına olan etkileri ele alınıp, değerlendiril-
miştir. Ancak bu değerlendirme, büyükşehir belediyelerindeki personel 
sisteminin küresel etkenler altında nasıl bir dönüşüm yaşadığı; bu dö-
nüşümün personel sisteminin temel yapısı ve işleyişine olan etkileri ve 
çağdaş personel yönetimi (insan kaynakları) araç ve tekniklerinin nasıl 
ve ne ölçüde uygulanabildiği hususları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu-
nunla birlikte 6360 sayılı Kanunun uygulanmasının değerlendirildiğinde 
karşılaşılan çeşitli sorunları mercek altına alınıp, bu sorunlara çözüm 
önerileri sunulmuştur.

Altıncı bölümde; belediyelerin gerek kaynak oluşturabilmek gerek 
kendilerine hareket alanı oluşturabilmek gerekse de yerel halkın talep-
lerini (hakkıyla) karşılayabilmek adına kurmuş oldukları yahut kurulmuş 
şirketlere sermaye yoluyla katıldıkları "Belediye Şirket ve İştirakleri" 
konusu ele alınmıştır. Bu doğrultuda ilk başlıkta kamu hizmeti ve ka-
musal mal, ikinci başlıkta belediye gelirleri, üçüncü başlıkta belediye 
şirketleri ve iştirakleri ve son başlıktaysa 6360 sayılı Kanun ekseninde 
belediye şirket ve iştirakleri incelenmiştir.

Son bölümde ise; kent yönetimine kavramsal çerçeveden bakıla-
rak, tarihsel süreç içinde Türkiye'de büyükşehir belediye deneyimine 
yer verilmiş ve sonrasında kırsal alan yönetiminde büyükşehir beledi-
yelerinin yeri açıklanmaya çalışılmıştır. Değerlendirme sonuçları anket 
verilerinden ve uygulamacılarıyla gerçekleştirilen mülakatlar göz özünde 
tutularak konuyla ilgili detaylı incelemeye yer verilmiştir. 
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Sezai Öztop1

1. GİRİŞ

Temel amacı, vatandaşa en iyi hizmeti, en etkin ve verimli şekilde 
sunmak ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak için gereken strateji ve yön-
temleri uygulamak olan kamu yönetimi, devlet örgütlenmesinde yasama 
ve yargı erkleri dışındaki, devletin varlık nedeni olan kamu yararının 
sağlanması amacıyla, kamusal mal ve hizmet üreten, kamu hukukuna 
tabi, kamusal politikalar belirleyip uygulayan, merkezi ve yerel bürok-
ratik kuruluşlar, mekanizma, ilişkiler, insan gücü, araç-gereçler ve bun-
ların yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Nohutçu, 2006: 8-9). Zaman 
içinde toplumun kamu yönetimlerinden talep ve beklentileri değiştikçe, 
kamu yönetimleri de buna paralel olarak değişim ve dönüşüme uğramak-
tadırlar. Sosyal devlet uygulamaları kapsamında korunmaya ve destek-
lenmeye ihtiyaç duyanların sayıca fazlalığı, ülkelerin ekonomik şartları, 
merkezi yönetimin yerine getirdiği hizmetlerin görece yetersizliği ve ye-
rel gerçeklerden uzak olması gibi sebepler bu hizmetlerin merkezi yö-
netim kadar yerel yönetimler tarafından da yerine getirilmesini gerekli 
kılmıştır (Çöpoğlu, (2015): 224). Demokratik süreçlerin geliştirilmesi, 
yerel katılım ve yönetişimin güçlendirilmesi arayışları, merkezileşmiş 
haldeki kamu yönetimlerini, yerelleşmeye doğru bir değişime itmiştir. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerin ortaya çıkmasındaki başlıca sebepler, ve-
rimlilik, etkinlik, halkın kamu hizmetlerine karşı ilgisinin artması, kamu 
hizmetlerine yakınlık gibi hususların yaygınlaşmasıdır (Çöpoğlu, (2015): 
164). Bu bağlamda, vatandaşa en yakın kamu hizmeti sunucusu olan ye-
rel yönetimler de giderek önem kazanmıştır. 

Önemi artan yerel yönetimlerin temel sorunları arasında ise kent-
lerdeki hızlı nüfus artışı sonucunda çarpık yapılaşma, altyapı yetersizli-

1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji 
ve İşletmecilik Yüksekokulu, sezaioztop@mehmetakif.edu.tr 

1.

BÖLÜM 
MÜLKİ İDARE - BELEDİYE 

İLİŞKİLERİ



Mülki İdare - Belediye İlişkileri4

ği, sanayi tesislerinin dağınıklığı, yerleşim alanlarında sanayileşme, atık 
depolama sorunları, gürültü ve hava kirliliği, su kaynaklarının kontrolü 
ve ulaşım hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması sayılabilir. Ay-
rıca, bu temel sorunların yanı sıra, insanların refah seviyelerinin yüksel-
mesi, dinlence ve eğlence gibi farklı ihtiyaçları da yükseltmiş, eğlence 
yerleri, sportif tesisler, çay bahçeleri, park ve piknik alanları, yeşil alan-
lar gibi halkın hoş vakit geçirebilecekleri yerlere olan talepler de gittikçe 
artmıştır.

Kentsel faktörlerdeki değişiklikler ve artan vatandaş talepleri ile 
yerel yönetimlerin sorunları da büyümüş ve çeşitlenmiştir. Bu durum, 
halka en yakın hizmet sunucusu olan yerel yönetimlerdeki kıt kaynak-
ların etkin ve verimli kullanılmasının daha da önem kazanmasına yol 
açmıştır. Halkın doğrudan yüz yüze kaldığı en çok hizmet beklediği yö-
netim birimleri olan yerel yönetimler, Türkiye'de belediye, il özel idaresi 
ve köy olarak sayılmaktadır. Ancak yerel yönetim birimleri arasında en 
yaygın ve köklü birim belediyelerdir. Özellikle büyükşehirlerin artan nü-
fusları ve coğrafi alanlarının genişlemesiyle belediye yapılanmasında de-
ğişiklik ihtiyacı ortaya çıkmış ve 1984 yılından itibaren sayıları gittikçe 
artan büyükşehir belediyeleri ortaya çıkmıştır.

Türk kamu yönetiminde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde uygu-
lanan reformlardan sonra yerel yönetimlerle ilgili en son düzenleme 2012 
yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Bu Kanun ile 
büyükşehir belediyeleri kendi il sınırları içindeki tüm belediye hizmetle-
rinden sorumlu hale gelmiştir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il 
özel idareleri ve köy tüzel kişilikleri kaldırılmış ve köyler mahalleye dö-
nüştürülmüştür. Büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları genişlemiş 
ve mülki idarenin hizmet sunumundaki etkinliği azalmıştır. 

6360 sayılı Kanun'un yarattığı dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı 
uygulamaların ve sorunların tartışılması ve çözüm önerileri sunulması 
amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardan birisi de 4-27 Kasım 2016 tarih-
leri arasında, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası tarafından 
Sakarya, Ordu ve Antalya'da on dört başlık altında düzenlenen 6360 sa-
yılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Çalıştayı'dır. Bu çalıştay 
değişim ve dönüşüm sürecindeki sorunların tespiti ve çözüm önerileri 
geliştirilmesi için belediye, mülki idare, teknokrat ve akademisyenler 
arasında bir işbirliği sağlamıştır.  
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Kitabın, Mülki İdare ve Belediye İlişkileri başlığını taşıyan bu bö-
lümünde, öncelikle 6360 sayılı Kanun ekseninde mevcut durum özet-
lenmekte, ardından yerel yönetim kavramı ve Türkiye'de belediyeciliğin 
geçirdiği süreç kısaca aktarılarak, merkezi yönetim ile yerel yönetim ara-
sındaki ilişkilere yer verilmektedir. Daha sonra çalıştay sırasında mülki 
idare ve belediye temsilcileri ile teknokrat ve akademisyenlerin katıldığı 
oturumlardaki görüşmelerden ve katılımcılara uygulanan anketten derle-
nen sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmektedir.

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE 6360 SAYILI 
KANUN EKSENİNDE MEVCUT DURUM 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da "il, belediye veya köy hal-
kının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları 
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmen-
ler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri" (md. 127) olarak 
tarif edilen mahalli idareler arasında gittikçe artan bir öneme sahip olan 
belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda "belde sakinlerinin mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar or-
ganı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişileri" (md. 3) olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler 
bu hizmetleri ise, memurlar, işçileri, sözleşmeli personeller eliyle veya 
hizmet satın alımı yoluyla yerine getirirler (Çöpoğlu, (2011): sy. 755).

Yerel boyuttaki kamu hizmetlerinin sağlayıcısı olarak vatandaşa 
en yakın kamu örgütü olan belediyeler, gelişen toplum ihtiyaçlarının art-
ması, kentsel nüfus artışının getirdiği ihtiyaçlar, dünyada yerelleşme eği-
limi gibi nedenlerle gittikçe artan oranda önem kazanmıştır. Belediyele-
rin artan önemi ve geçmişten günümüze kadar uzanan birçok sorunlarıyla 
daha etkin baş etmek amacıyla belediyecilikte yeni yönetim anlayışları 
ve yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hızla büyüyen ve çözümü zorlaşan 
kentsel sorunlar, kıt kaynakların verimli ve etkin kullanımının daha faz-
la önem kazanmasına, dolayısıyla belediyelerin artan iş yüklerine karşı 
yeni çözümler geliştirmelerini gerektirmiştir (Azaklı, 2002: 418; Yüksel, 
2002: 36; Öztop, 2007: 107). 

Türkiye, 1930'ların statik toplum yapısını 1950'lerde terketmeye 
başlamıştır. Tarımda modernleşme ile kırsal alanlarda oluşan işgücü faz-
lası kentlere doğru itilmeye başlamış, kentlerde verimliliği düşük hizmet 
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sektörüne kayarken, kentlerde belediyelerin hizmet arz ve talebindeki 
denge giderek bozulmuş, 1960'larda ise büyükşehir alanları olgusu ağır-
lığını hissettirmeye başlamıştır. Toplum yapısındaki dinamizmin özellik-
le yansıdığı büyükşehir alanlarında, göç olgusundan kaynaklanan aşırı 
nüfus birikimi belediye hizmetlerinin arz ve talebi arasındaki dengesiz-
likleri çoğaltmıştır (Erdumlu, 1993: 67). Nüfusları nedeniyle özel yöne-
tim yapılarına ihtiyaç duyulması sonucunda, 1984 yılında üç büyük kent 
ile başlayan büyükşehir belediyelerinin sayısı, son düzenlemelerle 30'u 
bulmuştur. 

Büyükşehir il merkezlerinin çevre ilçelerle coğrafi olarak çok ya-
kınlaşması ve hizmetin il merkezinden daha etkin ve verimli koordine 
edilebileceği gerekçesiyle, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerin sorum-
luluk sahaları il sınırlarına genişletilmiştir. Aynı zamanda, büyükşehir 
alanlarındaki il özel idareleri ve köylerin tüzel kişilikleri sonlandırılmış, 
köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Büyükşehirlerde mevcut durumda 
belli bir coğrafi alanda çok sayıda yerel yönetimin yetkili olmasında dola-
yı, planlama ve koordinasyonun sağlanamaması ve ölçek ekonomisinden 
yeterince yararlanılamaması nedeniyle kaynakların israf edildiği; bu çer-
çevede yönetim, planlama ve koordinasyon açısından belediye sınırının 
mülki sınır olacak şekilde ve optimal ölçekte hizmet üretebilecek güç-
lü yerel yönetim yapılarının varlığına ihtiyaç duyulması gerekçeleriyle 
6360 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Kanun vasıtasıyla, büyükşehir alanında 
sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkan ölçek 
ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin 
yükseleceği, daha az kaynak ile daha fazla ve daha kaliteli hizmet sunul-
ması ve kamusal harcamalarda tasarruf sağlanması hedeflenmiştir. 

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarının genişletilmesi 
yerel yönetim açısından ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecini ortaya 
çıkarmıştır. Bu sürecin en önemli etkilerinden birisi, büyükşehir bele-
diyesi alanının genişlemesi sonucunda çevre ilçe belediyelerinin sorum-
luluk alanlarındaki coğrafi uzaklığa rağmen, etkin ve verimli hizmet gö-
türebilme ve yerel şikâyetler için iletişim kanalları kurarak zamanında 
ve doğru çözüm sunabilme sorunudur. İkinci önemli etki ise, büyükşehir 
belediyelerinin mülki idare ile ilişkilerinde olmuştur.   
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3. YEREL YÖNETİM KAVRAMI VE TÜRKİYE'DEKİ 
GELİŞİMİ

3.1. Yerel Yönetim  

İnsan sosyal bir varlık olması sebebiyle, toplumun meydana ge-
tirdiği bir bütünün parçası, organizmanın bir üyesidir. Toplu halde ya-
şamak, insanın birey olarak kendi gücünü aşan amaçlarına daha kolay 
ulaşmasına imkân sağlayabilmektedir. Tek başına yaşayarak doğayı dize 
getiremeyen insanoğlu, birlikte yaşayarak daha iyi mücadele edebil-
miştir. Birlikte yaşamanın sonucunda, belirli bir düzen sağlama gereği 
ortaya çıkmıştır. Ortak yaşamdan kaynaklanan kamusal ihtiyaçları kar-
şılayabilmek amacıyla farklı özelliklere sahip birtakım kurumlar ortaya 
çıkmış, devlet de bunlar arasında en önemlisi olarak şekillenmiştir. Bir 
siyasal organizasyon olarak "devlet" toplum halinde yaşamanın en ge-
lişmiş şeklidir. Devlet, ulusal sınırlar içerisinde ulusa ait olduğu kabul 
edilen egemenliği yetkili organları eliyle kullanarak, kamusal görevlerini 
yerine getirme yükümlülüğü taşımaktadır (Üskül, 1995: 22). Bu kamusal 
görevlerin başında; iç ve dış güvenliğin sağlanması, adaletin gerçekleş-
tirilmesi, ülke düzeyinde toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması, 
sosyal güvenliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, altyapı hizmet-
lerinin yürütülmesi, vergilerin toplanması vb. gelmektedir. Devletler bu 
tür görevlerini yerine getirebilmek amacıyla faaliyet alanı bütün ülkeyi 
kapsayan bir "merkezi idare" örgütünü kurmuşlardır. Devletler her ülke-
nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarına göre şekillenmiştir 
(Belli, 2016: 73). 

Günümüz modern devleti, iki yönlü bir baskı ile karşı karşıya-
dır: küreselleşme olgusuyla birlikte, bir yandan otoritesinin bir kısmını 
uluslararası teşkilatlara devrederken, diğer yandan da "yerelleşme" ve 
"sivilleşme" talepleri karşısında yerel yönetimlere ve sivil toplum kuru-
luşlarına yetki ve görev transfer etmek zorunda kalmaktadır (Kalabalık, 
2005: 1). 

Devletin egemen olduğu sınırlar içerisinde dağınık bir tarzda köy, 
kasaba ve kent gibi değişik biçimde birçok yerleşme birimi mevcuttur. 
Bu yerleşim birimlerinin kendi yerel sınırları içerisinde yaşayanlar için 
önem taşıyan bazı ihtiyaçları (itfaiye, ulaşım, çöplerin toplanması, park, 
mezbaha, vb.) karşılama gereksinimi bulunmaktadır. Devletin bu ihtiyaç-
ları merkezi idare örgütü aracılığıyla karşılamasının etkin ve verimli ol-
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mayacağı gerekçesiyle, hem de demokratik düzenin gereklerinden dolayı 
zamanla büyüyen ve çeşitlenen bu ihtiyaçları karşılamak için merkezi 
idarenin yanı sıra fakat ondan farklı olarak yerel yönetimler kurulmuştur. 

Belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine ken-
dilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, 
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 ki-
şileri (Çiçek ve Ökmen, 1997: 129) olarak tanımlanan yerel yönetim ku-
ruluşlarının kuruluş ilkeleri, görev ve yetkileri, gelir sistemleri yasalar-
la belirlenir; merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altında değillerdir. 
Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde hukuka uygunluk denetimi 
yürütür. Ayrıca ülke yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacı ile 
yerel yönetimlerin de uyması gereken ulusal amaçlar, hedefler, ilkeler ve 
standartları belirler. Buna karşılık yerel yönetimler, yürütülmesi kendile-
rine bırakılmış olan kamu hizmetlerine ilişkin kararları almak, tercihleri 
yapmak, bunlar için, 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 bakım-
larından yönetsel özerklikten yararlanmaktadırlar (TUSİAD, 1995: 21).

Yerelleşme çabaları sayesinde, merkezi yönetim tarafından kulla-
nılmakta olan birçok yetki merkezden yerel yönetimlere kaydırılmıştır. 
Artık günümüzde devletler sahip oldukları yetkilerin bir kısmını ulus-
lararası kuruluşlarla, bir kısmını da yerel yönetimlerle paylaşmak du-
rumunda kalmışlardır. Keleş (1991: 19) yerel yönetimi, "bir devletin ya 
da bölgesel yönetimin alt birimi olan, göreceli olarak küçük bir alanda, 
sınırlı sayıdaki kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması ile gö-
revli ve yetkili kılınmış bir kamu kuruluşu" şeklinde tanımlamaktadır.

3.1.1. Yerel Yönetimlerin Ortaya Çıkması ve Gelişmesi

Batı Avrupa'da 2. yüzyıldan itibaren, büyük malikâne sahibi sen-
yörler ve feodal beylerin, kentleri denetim altına alarak yerel güç odak-
ları etrafında kümelenmiş yarı özerk birimler oluşturdukları ve bunları 
da bir kralın kendi denetimi altında birleştirerek, siyasal bir düzenin 
oluşturduğu bilinmektedir. Ancak bu siyasal yapı içerisinde yerel güç 
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unsurları bulunmasına karşılık, kralın merkezileştirici gücü karşısında 
gerçek bir yerel özerkliğe sahip olamadıklarından, özerk yerel yönetim 
birimi olarak görülmemektedirler Batı Avrupa'daki bu siyasal düzen 
içerisinde, feodalizmin, kentlerin gelişmesini engellediği, biraz gelişme 
imkanı bulanları da çökerttiği görülmüştür. Ancak kentsel gelişme ve 
buna bağlı olarak özerk yerel yönetim anlayışının gelişmesi geniş ölçüde 
10. yüzyıldan itibaren burjuvazinin gelişmesi ve 12. yüzyıldan sonra da 
feodalizmin çözülmesi ile gerçekleşmeye başlamıştır. Nitekim 10. yüz-
yıldan itibaren burjuvazinin gelişmesiyle birlikte kentler de büyümüş ve 
gelişmeye başlamıştır (Çevikbaş, 1996: 69-95).

Ticaret, işletme ve ulaşımla uğraşan bu yeni burjuva sınıfı; özellik-
le kıyılarda, ulaşım kolaylığı bulunan yerlerde ve feodal beyliklerin çev-
resinde "Bourg" adı verilen yeni kentler kurarak gelişmeye ve büyümeye 
başlamıştır. Burjuvazinin gelişmesine paralel olarak, yaşadıkları Bourg 
adı verilen bu yeni kentler, önce yargılama ile ilgili bazı ayrıcalıklar ka-
zanmış ve daha sonra da kamu hizmetleri için yapacakları harcamaları 
karşılamak üzere vergi koymayı ve toplamayı içeren mali özerklik elde 
etmişlerdir. Böylece 13. yüzyılda, daha sonraları devlete dönüşecek olan 
bağımsız kentler ortaya çıkarak, aralarında savunma ve ticaret birlikleri 
oluşturmaya başlamışlardır (Tekeli, 1983: 5).

Bugünkü yerel yönetim ya da belediye anlayışının ilk örneği 19. 
yüzyılda İngiltere'de 1835 yılında bir yasayla getirilmiş, ancak seçme 
ve seçilme hakkı sadece mal sahipleriyle sınırlandırılmış ve mal sahibi 
olmayanların seçilebilmesi ancak 1894 yılında mümkün olmuştur. 20. 
yüzyılın başları, yerel yönetimler için «altın çağı» olmuştur. Yerel birim-
ler, bu dönemde zorunlu hizmetleri için yeterli kaynaklar temin ederek 
merkezi yönetimin sunduğundan daha fazla hizmet sunabilme niteliğine 
kavuşabilmişlerdir (Keleş ve Yavuz, 1983: 7).

Günümüzde ülkeler tarihsel gelişimleri ve yerel yönetim gelenek-
lerine göre genel çizgileri ile merkezden yönetim ağırlıklı ya da yerinden 
yönetim ağırlıklı sistemi tercih edebilmektedirler. Devletlerin idari teş-
kilatları, siyasi yapı ve rejimleri ile yakından ilgilidir. Federal yapıya 
sahip bir devletin idare teşkilatının bütünlük ve birlik gösterme ihtimali 
olmadığı gibi; üniter bir devletin idari teşkilatının da tamamen yerinden 
yönetim kuruluşlarından oluşması mümkün değildir. Üniter devletlerin, 
bu yapılarını koruyabilmeleri için kendine özgü ve merkezin dışındaki 
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teşkilatları da gözetim ve denetim altında tutacak bir merkezi idare teş-
kilatına sahip olmaları zorunludur (Kalabalık, 2005: 1).

Yerel yönetim biriminin beş özelliğe sahip olması gerekir. Bunlar; 
(1) yerel hizmetlerden sorumlu, merkezi idareden anayasal olarak ayrı 
bir yerel birimin olması, (2) bu yerel yönetim biriminin gelirlerini arttır-
ma 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 olu-
şan 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).

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin arttırılması, 
yerel yönetimler üzerindeki merkezi denetimin en aza indirilmesi ko-
nularında çoğu ülkede başlayan gelişmeler, uluslararası belgelerde ve 
ülkelerin anayasalarında daha açık bir biçimde yer almaya başlamıştır. 
Dünyanın çoğu ülkesinde gelişmeler halkın yönetime daha çok ve daha 
aktif olarak katılması yönündedir. Yerel politikaların önemi artmış, ye-
rel düzeyde oluşturulan politikalar ülke çapındaki politikaları daha çok 
etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda demokrasinin güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması konusunda yerel yönetimlere daha çok görev düşmek-
tedir. Yerel yönetimler, yalnızca bir hizmet kuruluşu olarak değil, aynı 
zamanda demokratik kurumlar olarak yeni işlevler üstlenmektedir (Ök-
men ve Parlak, 2000: 634).

3.1.2. Yerel Yönetimlerin Temel Değerleri

Yerel yönetimlerin özgürlük ve özerklik, katılımcılık, etkinlik, hiz-
met, yetki ve kaynakların bölüşümü ve demokratiklik gibi bazı temel de-
ğerlere sahip olmaları beklenir. Yerel yönetimde birey değil, toplumun 
özgürlüğü öne çıkmaktadır. Özgürlük kavramı ile yerel özerklik ihtiyacı 
güçlendirilmekte, devletin yerel yönetimlere müdahalesinin önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Kısaca yerel özerklik doğrultusunda, yerel yönetimle-
re devletin müdahalesi olmadan, yerel toplumun kendi özgür iradesiyle 
seçtiği organlarca, yasalarla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılabil-
mesi gereklidir. Ancak yerel özerklik kavramı, yerel yönetimlerin idare-
nin bütününden tamamen bağımsız olmasını sağlamaz. 
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Katılımcılık, yerel topluluğun yerel düzeydeki kendileri ile ilgili 
hizmet yapımı ve kararlar dizisine değişik düzeyde müdahale ve katılma 
sürecini ifade etmektedir. Çağdaş demokratik rejimlerde siyasal katılım 
denilince akla ilk gelen ve katılımı tam karşılayan anlam genellikle oy 
vermek olarak görülmektedir. Bu manada klasik demokrasi tanımı yani 
halkın halk için halk tarafından yönetilmesi aslında katılımın gerçek-
leşmesinin anahtar cümlesidir (Aydın, 2016: 314). Bir başka ifadeyle 
demokrasi, halkın devlet yönetiminde eşit söz hakkına sahibi olduğu bir 
yönetim biçimidir (Çöpoğlu, (2013)). Demokrasinin gelişmesi ve işleme-
sinde hayati bir konuma sahip olan yerel yönetimler, hemşerilerin ken-
di yaşama koşullarına ilişkin kararların alınmasına katılabilecekleri ve 
toplumsal gelişmenin hızlandırılması konusunda bilgi ve yeteneklerini 
seferber edebilecekleri çok önemli toplumsal, idari ve siyasal bir kurum-
dur. Bu bağlamda yerel yönetimlerde başarı, büyük ölçüde halkın katı-
lımına bağlıdır. Bunun için politika oluşturma sürecinden hizmetlerin 
yürütülmesine kadar uzanan bir çerçevede, halkın her düzeyde yönetime 
katılmasını sağlayacak ve kurumlaştıracak somut mekanizmalara işlerlik 
kazandırılması gerekmektedir (Emrealp, 1994: 19). 

Yerel düzeydeki hizmetlerin belirlenen amaca uygun ve yeterli şe-
kilde, daha az kaynak ve emek harcayarak yerine getirilmesi ise etkinlik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda devletin üreteceği tüm kamu 
hizmetlerinin merkezi yönetimce gerçekleştirilmesi hem çeşitli yönleriy-
le yetersiz hem de çok pahalı bir yol olmaktadır. Bu bakımdan kamu hiz-
metlerinin sunulmasında hem ekonominin ve hem de üretilen hizmetin 
yerel taleplere uyumluluğunun sağlanması için, merkezi yönetimle yerel 
yönetimler arasında bir iş bölümü yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Yani 
toplumun gelişmesine paralel olarak artan ve çeşitlenen işlevlerin, mer-
kezi yönetim ve yerel yönetim arasında etkinlik ilkesine göre bölüştürül-
mesi en rasyonel yol ve tutum olmaktadır (Tekeli, 1983: 5).

Merkezi idarenin tek başına etkin bir şekilde yerine getiremeyece-
ği kadar çoğalan hizmetlerin, başta etkinlik açısından yerel yönetimlerle 
paylaşılması ya da bölüşülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu bakımdan ye-
rel yönetim sisteminde temel sorunlardan birisi merkezi idare ile yerel 
yönetimlerin yetkilerinin belirlenmesi olmaktadır. Genel olarak yerel 
yönetimlerin yeterli personele sahip olduğu, siyasi ve sosyal gelişmenin 
olduğu bir ülkede, merkezi yönetimin rolü, genel politika tespit etmek 
ve bu politikanın uygulanışını gözetmek, yerel yönetimlerin iktidarları 
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dışında kalan görevleri yürütmek, ülkenin değişik bölgelerindeki hizmet-
lerin aynı kalitede yürütülmesini ve idari uygulamalarda yeterlik ve eşit-
lik ilkelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, merkez ve taşra idareleri 
arasında koordinasyonu sağlamak ve araştırma yapmaktır. Buna karşılık, 
bu duruma ilişkin olarak merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında 
sürekli bir anlaşmazlık olduğu görülmektedir. Ülke genelindeki iktidarı-
nı paylaşmak istemeyen merkezi idare yerel yönetimler üzerinde de etkili 
olmayı isteyebilmektedir. Bu yüzden, zaman zaman merkezi idarenin gö-
rev, yetki ve kaynakların bölüşülmesi ve yerel yönetimlere aktarılmasın-
da çekimser davrandığı görülebilmektedir. 

Ulusal toplumlarda demokrasi, genel anlamıyla, halkın siyasal ka-
tılımı ve temsili olarak karakterize edilmektedir. Ulusal düzeyde demok-
rasinin gerçekleştirilmesinde, yerel yönetim deneyleri bir siyasal eğitim 
aracı olarak görülmektedir. Bu bakımdan, yerel yönetimlerin merkezi 
yönetimlere göre güçlendirilmesi, daha demokratik bir toplumun oluş-
turulmasına yardımcı olacağı konusunda günümüzde yaygın bir kanı 
bulunmaktadır. Yerel yönetimler, bu konuda, bir sivil toplum kurumu 
olarak halk tabanına dayalı şekilde ortaya çıkmaları nedeniyle yurttaşlık 
bilincinin de gelişerek siyasal katılımın sağlanması ölçüsünde, demokra-
tik bir kurum olma özelliğini ortaya koymaktadırlar (Tekeli, 1983: 3-4).

Bu bakımdan, bugün, hemen hemen bütün ülkelerde yerel yöne-
timlere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri olarak bakılmak-
tadır. Bunun esas nedeni, yerel yönetimlerin, halkın kendi özgür iradesi 
ile seçmiş olduğu organlar vasıtasıyla, kendi kendini yönetmesine imkan 
veren kurumlar olmasıdır (Keleş ve Yavuz, 1983: 25). Ayrıca yerel yö-
netimlerin "Demokrasi Okulu" olduğu gerçeği bugün artık göz ardı edi-
lemeyecek bir olgudur. Çünkü yerel temsili yönetim, daha üst düzeydeki 
siyaset adamlarının yetiştirilmesi için temel kaynaklardan biri olmuştur. 
Birçok ülkede, büyük ya da önemli kentlerde belediye başkanlığı yapmış 
kişilerin, ulusal düzeyde siyaset alanına atladıkları sık görülen bir ger-
çektir (Geray, 1977: 23-32).

3.1.3. Yerel Yönetimlerin Faydaları

Yerel yönetimlerin varlık nedenlerini temelde iki noktada topla-
yabiliriz. Bunlardan birincisi, yerel nitelikli hizmetlerin görülmesinde 
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verimlilik ve etkinliği sağlama amacı, ikincisi ise demokratik bir toplum 
modelinin yerleşikliğinin gereğidir. 

Yerel yönetim uygulaması, bireylerin demokrasinin tanımına uy-
gun yurttaş kimliği kazanmaları yolunda demokratik eğitim sağlayacaktır. 
Bu açıdan yerel yönetimlerin özü niteliğini taşıyan belediyeler de gerek 
sosyal yaşantı ve duyarlılık açısından, gerek ulusal düzeyde siyasal sis-
teme aktif veya pasif olarak katılma yönünde bir demokrasi okulu nite-
liği taşımaktadır. Yerel yönetim aktif yurttaşlığı geliştirir, yerel temsili 
ve katılımı sağlar, yerel kimliğin oluşmasına ve geliştirilmesine katkıda 
bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanış-
ma duygusunu geliştirir. Yerel halk plan ve programı benimseyip, onların 
gerçekleşmesi için hükümete yardımcı olur. Vatandaşın kendini ilgilen-
diren konularda yerel yönetimler aracılığı ile söz sahibi olması ve kendi 
temsilcilerini kontrol edebilmesi, siyasi entrika ve kötü yönetimi ıslah et-
mede oldukça etkili olabilir. Yerel yönetimler birçok işler için yerinden 
personel temin ederek merkezi yönetimin eğitilmiş insan gücünden tasar-
ruf etmesini sağlar. Yerel yönetimler, vatandaşların siyasi icraatları ya-
kından kontrol etmelerine fırsat verir. İletişim imkanlarının zayıf, topoğ-
rafı şartların aleyhte olduğu ülkelerde yerel yönetimler merkezi hükümet 
politikasının yerel seviyedeki uygulayıcıları olabilirler. Yerel yönetimler, 
mahalli sorunların yerel meclislerde daha sabır ve anlayışla tartışılmasına 
imkan vereceğinden, teşhisler daha gerçekçi ve güvenilir olur. Ayrıca ka-
rarlar yerel yönetimlerce mahallinde alındığından kaynak ve zaman israfı 
da ortadan kalkar (Maddick, 1973: 208-211).

Yerel yönetimler bürokrasi ve kırtasiyeciliği de azaltır. Yerel hiz-
metler, yerel yönetimlerce karşılanınca merkezi yönetim de rahat bir ne-
fes alarak, gerçekten kendisinin yapması gereken işlemleri yapmaya fır-
sat bulur ve ülke yönetimi daha demokratik bir niteliğe kavuşur (Öncül, 
1993: 243-245). 

Yerel yönetim uygulamasıyla, yerinde yürütülen ülke çapındaki 
hükümet programlarını halk anlamaya ve benimsemeye başlayarak, bu-
nun sonucunda da etkin bir şekilde faaliyetlere katılır. Halkın bu faa-
liyetlerin yürütülmesine etkin katılımının yanında, hizmet ve tesislerin 
korunmasını da üstlenir. Ayrıca yerel yönetimler, aynı zamanda politi-
kacılar için bir eğitim merkezi özelliği taşımaktadır (Daşöz, 1990: 279).



Mülki İdare - Belediye İlişkileri14

Genel olarak yerel yönetimler, bireylerin içinde yaşadıkları fiziksel 
çevreden, kültürel yaşamın zenginliğinden, iş olanaklarının sağlanma-
sından ve birçok toplumsal hizmetlerden sorumlu bulunmaktadır. Yerel 
yönetimler sayesinde vatandaşlar yaşantılarının çeşitli yönlerini ilgilen-
diren konuların öncelik sırasına konmasında etkili olabilmekte ve hiz-
metlerin yönetimini denetleyebilmektedirler (Maddick, 1973: 69-72).

3.2. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Belediyeciliğin 
Gelişimi

Türkiye'de Batılı anlamda yerel yönetim uygulaması çok eski ta-
rihlere dayanmamakta olup, yerel yönetimle ilgili bazı kent hizmetlerinin 
yerel yönetim kurumları kuruluncaya kadar, Osmanlılarda vakıflar ve 
esnaf örgütleri gibi kuruluşlar tarafından yürütüldüğü bilinmektedir (Er-
gin, 1944: 44). Resmileşmiş bir yerel yönetim statüsünün, Osmanlılarda, 
ancak 19. yüzyılda dış dünyaya açılma, kentlerin büyümesi, mali mer-
keziyetçilik sisteminin yerleşme gereği ve özellikle azınlıkların siyasal 
katılımı ve etnik haklarını elde etmeleri yönünde dış devletlerin yaptığı 
baskıların sonucu ortaya çıkmıştır (Ortaylı, 1980: 6).

1850 yılına kadar Osmanlı'da şehirler; kadılar, vakıflar, loncalar 
ve mahallelerin faaliyetleri ile ortak gereksinimlerin karşılandığı yerle-
şim birimleri olmuşlardır. Batı örneğine uygun ilk teşkilat kurma girişimi 
1854 yılında "İstanbul Şehremaneti"nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir 
(Kalabalık, 2005: 54). 1868 yılından itibaren İstanbul dışında da beledi-
ye örgütü kurma girişimleri olmuştur. 1876›da hazırlanan «Vilayet Bele-
diye Yasası», her kent ve kasabada birer belediye örgütü kurulmasını ön-
görmüştür. Bu düzenlemelere göre belediye başkanı hükümetçe atanıyor, 
belediye meclisi üyelerini ise halk seçiyordu. Belediyeler gibi birer yerel 
yönetim birimi olan "İl Özel Yönetimi", 1864 tarihli "Vilayet Nizamna-
mesi" ile eyalet yerine il örgütünün kurularak genel yönetimin yanında 
bir de "İl Özel İdaresi"nin kurulmaya başlaması ile gelişme göstermiştir. 
Yine bir toplumsal birim olarak köy, çok eski bir geçmişe sahip olması-
na karşılık bir yerel yönetim birimi olarak örgütlenmesine, 1864 tarihli 
Vilayet Nizamnamesi ile kavuşmuştur. Bu tüzüğe göre ülke illere, iller 
ilçelere, ilçelerde köylere ayrılıyordu (Keleş ve Yavuz, 1983: 40-42).

Başlangıçta vakıflar ve esnaf örgütleri tarafından görülen hizmetler 
yeterli olmamaya başlamıştır. Kentlerde, kent içi ulaşımın niteliği değişe-
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rek kente araba, tramvay vb. yeni araçlar girmeye başlamış ve dolayısıy-
la köklü değişimler geçiren kentlerin gereksinmeleri karşılanamaz hale 
gelmiştir. Bu durumda, toplumda, eski kurumlar, ortaya çıkan yeni ge-
reksinmeler karşısında işlevlerini kaybederken, belediyeler bu sorunlara 
çözüm getirecek kurum olarak görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda 
esas amaç, batıdaki gibi özerk yerel yönetim kurumlarını yerleştirmek 
değil; daha çok merkezin yakın gözetimi ve denetimi altında idari yönü 
ağır basan yerel yönetim modelini kurmak olmuştur. Bu nedenle, yerel 
yönetim kurumlarının yürütme organları atama ile göreve getirilmiştir. 
Merkezi idare hiçbir zaman yerel yönetimleri kamu hizmet politikasını 
tespit eden ve yürüten özerk siyasi organlar olarak düşünmemiştir (Eryıl-
maz, 1995: 340-341).

Ortaylı'ya (1978: 20) göre, "Osmanlı Devleti'nde belediyecilik bir 
özerklik ve yerel yönetim sistemine geçişten çok, bir bayındırlık ve kentsel 
hizmet bütününe yönelik bir kurumlaşma olarak düşünülmüş ve uygulan-
mıştır. Türkiye'de Batılı anlamda yerel yönetimlerin gelişimi Cumhuriyet 
döneminde başlamıştır. Cumhuriyet döneminde; 1924 yılında "442 sayılı 
Köy Kanunu" ve 1930 yılında "1580 sayılı Belediye Kanunu" çıkarılarak 
yürürlüğe konmuştur. 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Yasa, gerçekte 
belediyelere çok geniş bir görev alanı çizmiş ve o günden bu yana 1980'li 
yıllara kadar uzun zaman süresi içerisinde, hemen hemen belediyelerin 
görev alanlarının sınırlılığından yakınma olmamıştır. Yakınmalar, daha 
çok belediyelerin bu görevleri görecek yeterli kaynaklarla donatılmamış 
olması ve bu görevlerini zaman içinde merkezi yönetime kaptırmış olma-
larında görülmüştür. Belediyelere bu şekilde geniş bir görev alanı çizilmiş 
olması öngörülen çağdaş uygarlık yaşamı için bu işlevlerin yerine getiril-
mesinin gerekliliği yanında, haberleşme ve ulaşım sisteminin sınırlı im-
kanları içerisinde merkezi yönetimin bu görevleri yerine getiremeyeceği 
düşüncesinden doğduğu söylenebilir (Tekeli, 1983: 14-15).

1930'lar sonrası yıllarda oldukça aktif oldukları; sağlık, sosyal ve 
kültürel hizmetler konusunda, görev alanlarını, kaynak yetersizliğinin de 
etkisiyle büyük ölçüde kısarak zamanla merkezi yönetime devrettikleri 
görülmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemi olan tek partili dönemde; gele-
nek halini alan belediye başkanlarının merkezi otoritece kayıtsız-şartsız 
belirlendiği bir uygulama döneminin yaşandığı görülmüştür. Ancak daha 
sonra 1950'den itibaren bu uygulama, yerel yönetimlerin ve yöneticilerin 
bireysel niteliklerinin ön plana geçtiği "İkinci Belediyecilik Hareketi" 
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olarak da nitelenen bir başka dönem ve uygulamaya yerini bırakmıştır. 
Bu akım içinde belediye başkanları bireysel ağırlık ve etkinlikleri ile 
yerel yönetimleri sürüklemeyi denemişlerdir (Kazancı, 1983: 36-77).

1950'de iktidar olan Demokrat Parti (DP), muhalefette bulunduğu 
dönemde savunduğu demokratikleştirme programı içinde belediyelerin 
demokratikleşmesine de yer vermiş, ancak iktidara geldikten sonra tek 
parti döneminin belediye yasalarında önemli bir değişiklik yapmamıştır. 
Buna karşılık uygulamada, DP belediyeciliğinde esnaf ve küçük üreti-
cilerin etkinliği artmış ve böylece DP, önemli derecede destek aldığı bu 
sınıfları partisine daha çok belediyeler çerçevesinde yarattığı olanaklarla 
bağlamıştır. Bu uygulama ile bir bakıma merkezi yönetimde belediyeler 
arasında iş bölümünün yapıldığı ve böylece Türkiye'nin gelişen burju-
vazisinin çıkarları merkezi düzeyde savunulurken, küçük burjuvazinin 
çıkarları ise belediyelerde savunularak gerçekleşmiştir (Tekeli, 1983: 9).

1970'lerden sonra, yerel yöneticilerin kent ve kentsel olaylara bakı-
şında siyasal içerik ön plana geçmiştir. "Demokratik Yerel Yönetim Hare-
keti" olarak nitelendirilen bu hareket 1950'lerden başlayan ve 1970'lerde 
iyice yoğunlaşan kentleşme hareketi ve onun doğurduğu ikincil sorunla-
rın, belediyelerce çözümlenememesi sonucu, ortaya çıkan toplumsal ge-
lişme ve çekişmelerin sonucu olmaktadır. Kısacası 1970'lerden sonra ye-
rel yönetimler özellikle belediyelerimiz, toplumsal ve siyasal sistemimizin 
önemli bir öğesi olarak yoğun bir siyasi içerik kazanmış ve böylece yerel 
yönetim hareketinin temel özelliği, siyasal planda önemli bir yer tutması 
ve özellikle de halkın yerel yönetimleri artık bir siyasal yapı ve arena ola-
rak görmeye başlamasına yol açmıştır (Kazancı, 1983: 36-77).

1978 yılı başında "Yerel Yönetim Bakanlığı" kurulmuştur. Bu ba-
kanlık yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin denetimini azaltmak 
ve yerel yönetimleri üretici-birlikçi bir yapı içinde özerkliğe kavuştura-
rak kendi öz kaynaklarını kullanmayı geliştiren bir amacı taşımaktaydı. 
1970'li yılların sonunda ortaya çıkan demokratik belediyecilik hareketi, 
1980'li yıllarda 12 Eylül harekâtı ile beraber, illerin belediye başkanları-
nın değiştirilerek yerlerine merkezi yönetimin atamasıyla iş başına gelen 
ve çoğunlukla bürokrat olan "Denetimci Belediye" anlayış ve uygula-
masının ağırlık kazanmıştır. Bu dönemde belediyelerin en önemli işlevi, 
temizliği sağlama ve kentin belirli hizmetlerini düzen içinde yerine getir-
mekten ibaret olmuştur (Kazancı, 1983: 51).
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1984 yılı yerel seçimleriyle beraber iş başına gelen ve çoğunlukla 
iktidar partisine mensup belediyelerden oluşan, 1989 yılına kadar olan 5 
yıllık dönemde ise; sivilleşme ve demokrasiye yeniden dönme atmosferi 
içinde, bir yandan belediye gelirlerinde daha büyük artışlar sağlanırken, 
bir yandan da, merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki vesayet yetkile-
rinin azaltılmasına çalışılmıştır. Ancak bu dönemde de merkezi yönetim, 
belediyeler üzerinde, hem tüzel hem de fiili olarak kapsamlı denetim ve 
gözetim yetkilerini kullanmayı sürdürmesi sonucu, belediyeler merkeze 
aşırı ölçüde bağımlı olmaktan kurtarılamamıştır (Keleş, 1992: 10). An-
cak Mart 1989 yerel seçimlerinde, seçmen, belediyelerde esaslı bir kadro 
değişikliğinin gerekli olduğuna karar vererek büyüklü küçüklü beledi-
yelerin çoğunda başkanlık ve meclis üyelikleri, muhalefet partilerinin 
adaylarınca paylaşılarak, belediyeler de yeniden 1970'li yıllarda olduğu 
gibi toplumsal ve siyasal sistemimizin önemli bir öğesi olmuş ve siyasi 
içerik ön plâna çıkarak halk belediyeleri bir siyasal kurum ve arena ola-
rak görmeye başlamıştır (Keleş, 1992: 12).

1980'li yılların ikinci yarısı ve 1990'lı yıllarda, tekrar demokratik 
yerel yönetim anlayışının benimsenmeye başlandığı ve yerel yönetimle-
rin siyasal içerik kazanarak, siyasal sistemimizin bir parçası olduğu gö-
rülmektedir. Bu akım içerisinde, kentsel seçmenin, yerel yönetim birimi 
adayının bireysel özelliği yanında, siyasal programa da oy vermeye baş-
ladığı bir döneme girilmiştir. 

2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yerel 
yönetimlere ilişkin bir başka önemli düzenlemeyi teşkil etmektedir. Söz 
konusu kanun, il özel idaresinin görev-yetki, organları, teşkilatı, insan 
kaynakları, mali yapısı ve borçlanması, çalışma yöntemleri ve süreçle-
ri, diğer kurumlarla ilişkileri, denetimi ve yönetime katılma konuların-
da önemli yeni düzenlemeler getirmiştir (Eryılmaz, 2013: 187-190). Bu 
kapsamda, il özel idarelerinin özerklikleri artırılmıştır. İl genel mecli-
si başkanlığı validen alınarak meclisin kendi içinden seçeceği başkana 
bırakılmış ve gündemi belirleme yetkisi meclis başkanına verilmiştir. 
Diğer yandan valinin il genel meclisi kararları üzerindeki denetimi de 
hukukilik denetimi ile sınırlandırılmıştır (Işıkçı, 2017: 181).

2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 75 yıl yü-
rürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu kanun kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde bele-
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diye yönetimine, ekonomiklik ve verimliliği sağlama, özerkliği artırma 
ve yönetime katılım açısından önemli yenilikler getirmiştir. Kanun ile 
öncelikle ekonomiklik ve verimliliği sağlamak için belediyenin kuruluş 
koşulları yeniden düzenlenmiş ve ölçeği büyütülmüş ve belediyelerin 
kurulması zorlaştırılmıştır. Ayrıca 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı 
Kanun ile nüfusu 2000'in altına düşen belde belediyeleri köy statüsüne 
dönüştürülmüş, bazı bucaklar kaldırılmış, bazı köy ve mahallerin bir-
leştirilmesi yolu ile de 43 yeni ilçe kurulmuştur. Diğer yandan, bele-
diyelerde norm kadroya uygun olarak ve sözleşmeli personel çalıştırma 
olanağı getirilerek personel politikasında etkinlik ve verimlilik ilkeleri 
öne çıkarılmıştır. Bunun yanında, kalkınma plan ve programlarına ve 
bölge planlarına aykırı olmamak şartı ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan 
belediyelerin stratejik plan ve performans planı hazırlama zorunluluğu 
getirilmiştir (Eryılmaz, 2013: 204-206).

Belediye yönetiminde demokrasi ve yönetime katılımın arttırılması 
için çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kanuna göre yılda üç defa 
olağan olarak toplanan meclise her ayın ilk haftası ayrıca da gerekli oldu-
ğu hallerde yılda üç defa da olağanüstü toplanma zorunluluğu getirilerek 
meclis daha işlevsel hale getirilmiştir. Ayrıca Kanuna göre, kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu 
kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyleri vasıtasıyla kent yaşamın-
da; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak 
ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap ver-
me, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirilmiştir. Kent kon-
seyleri yerel karar verme süreci açısından önemli katkı sağlamaktadır. 
Yerel karar verme süreci, merkezin temsilcisi il yönetimleri ile yerel yö-
netimlerin görev ve yetki alanında kamu hizmetlerinin uygulanmasıyla, 
sorunlarla, planlamasıyla, ilgili kararların alındığı süreci ifade eder. Do-
layısıyla yerel karar verme süreci bir anlamda ülke yönetiminde coğrafi 
olarak en dar anlamda ulusal kararların uygulanmasıyla ilgili vatandaşla 
temas halinde olan birimlerin işletildiği bir süreçtir (Kavruk, 2016: 377). 

2005 yılında çıkarılan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabileceğini ifade eden 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
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kanunu halen belediyelere ilişkin yürürlükteki en güncel kanunlardır. 
2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ise büyükşehir belediyelerine 
yönelik yeni düzenlemeleri içermektedir. 6360 tarihli Kanunla Büyük-
şehir Kanunu değiştirilmiş ve bu kanunla 14 ilde büyükşehir kurularak 
toplam büyükşehir sayısı 30'a çıkmıştır. Bu düzenleme ile büyükşehir 
belediyesi olan illerde; il özel idaresi, belde belediyeleri, köyler ve bu-
caklar kaldırılmış ve böylece yerel yönetim birimi olarak sadece büyük-
şehir belediyesi ve ona bağlı ilçe belediyeleri yer almıştır.

3.2.1. 5393 Sayılı Kanun'da Belediyenin Görev ve 
Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyenin gö-
rev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır.

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 
ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; za-
bıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, 
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 
belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali 
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar 
için konukevleri açabilirler. 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım 
ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malze-
me ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 
işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve ta-
biat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla genç-
lere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım 
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları dü-
zenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 
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derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

3.2.2. 5216 Sayılı Kanun'da Büyükşehir Belediyesinin 
Görev ve Sorumlulukları

5216 sayılı Kanun'un 7. maddesinde belirtilen Büyükşehir beledi-
yesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uy-
gun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir bele-
diye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım 
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir 
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygu-
lama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon 
plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak 
ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon 
plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve 
parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetle-
rin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekte-
ki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını 
yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlar-
daki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alan-
larda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygu-
lamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu 
sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis 
ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, za-
man ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit et-
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mek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyele-
re verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

f) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe mer-
kezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 
yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücade-
le çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu 
yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve 
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, 
bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki bina-
lara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

g) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

h) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, ta-
rım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandır-
ma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 
inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat 
toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış 
ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirlili-
ğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim 
plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktar-
ma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri 
yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 
işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun 
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; de-
niz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili 
gerekli düzenlemeleri yapmak.

i) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri 
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlil-
lerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

j) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda 
zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

k) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, 
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
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l) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge 
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, 
dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, 
malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve 
öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

m) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri 
için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hiz-
metlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve 
gerekli malzeme desteğini sağlamak.

n) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakı-
mından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, 
bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları 
aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

o) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu 
amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 
büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları da-
hil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

p) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli 
baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahı-
nı yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

r) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlet-
mek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

s) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak 
olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

t) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili 
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerek-
tiğinde 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 
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afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mev-
zuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

u) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkin-
ler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 
sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal 
tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek 
veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, 
meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
yapmak.

v) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya iş-
lettirmek.

y) 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.

4. MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ 

Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri, kamu yönetimi sistemi-
nin temel karakteristiğini belirleyen önemli bir faktördür. Kamu yöne-
timinin 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). Devletler, siyasi rejimleri çerçevesinde yönetim sistemlerini 
merkezden yönetim ya da yerinden yönetim tarzlarından birine ağırlık 
vererek oluşturmuşlardır. Ülkelerin siyasi, yönetsel, toplumsal ve eko-
nomik yapılarını doğrudan etkileyen bu temel tercihin arkasındaki belir-
leyici faktörler; uzunca bir geçmişten gelen devlet yönetimi gelenekleri, 
tarihsel ve coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik yapı ve ilişkiler, siyasal kül-
tür ve demokratik bilinç düzeyidir (Parlak, 2014: 12).

Çağımızda her alanda değişim ve gelişmeler görülmekte ve bu-
nunla birlikte yönetim anlayışları küresel süreçlerden etkilenmektedir. 
Çağdaş yönetim tarzının temel karakteristik özellikleri ya da yönetimde 
çağdaşlaşmanın başlıca ölçütleri; örgüt ve yönetimin içindeki tüm yöne-
tici 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 
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kitlenin istek ve beklentileri doğrultusunda mal ve hizmet üretimi, hiz-
met alanlarla hizmeti sunanların maddi ve manevi açıdan memnun edil-
mesidir.  Bu yönetim anlayışı doğrultusunda yönetimde küreselleşme ve 
yerelleşme yaklaşımları kapsamında yerinden yönetime ağırlık vererek 
bir yeniden yapılanma gündeme gelmektedir (Mahmutoğlu, 2006: 29).

Avrupa Birliğine dâhil ülkelere, özellikle de Batı Avrupa ülkele-
rinde merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinde, yerel otoritelerin ayrı 
ve güçlü bir hukuki varlık olarak faaliyet gösterdiği "ortaklık ve "denge" 
modellerinin geçerli olduğu, yapılan ve yapılmakta olan yönetsel reform-
larda bundan geriye doğru bir dönüşün yaşanmadığı söylenebilir. Avru-
pa Yerel Yönetim Özerklik Şartı ve 1993 tarihli Kopenhag kriterleri bu 
konuda ortak yükümlülükleri karar altına almak suretiyle, sözü edilen 
ülkelerdeki yerel otoriteleri ve toplulukların haklarını sağlamlaştırmakta 
ve yeni yönelimlere ilişkin standart ve müşterek bir koridor açmaktadır 
(Parlak, 2014: 24).

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler, kamu yönetimi sisteminin 
iki temel organını meydana getirmektedirler. Kamu hizmetlerinin büyük 
kısmı bu organlar eliyle yürütülmektedir. Bu iki temel organ arasında si-
yasi, idari ve mali bakımdan ilişkiler söz konusudur. Türkiye için merke-
zi yönetim, yetki ve fonksiyon bakımından yerel yönetimlerin üzerinde-
dir. Yerel yönetim 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 hiyerarşik üstü değildirler. İdari vesayet, üniter devlet sis-
teminde idarenin bütünlüğünü sağlamada önemli bir araçtır. Yerel yöne-
timlerin organları, kararları, eylem ve işlemleri ilgili yasalara uygunluk 
bakımından denetlenir (Eryılmaz, 2013: 223-225).

Kentleşme ve küreselleşme süreçlerine paralel olarak yerelleşme 
eğilimi tüm dünyada yerel idareleri ve yerel hizmetlerin yaşamsal rolünü 
öne çıkarmıştır. Bu bağlamda, merkezi idare ile yerel yönetimler arasın-
daki ilişkileri düzenlemek için adem-i merkeziyetçilik, yetki genişliği, 
yetki devri, subsidiarite gibi bazı kavramları ortaya çıkmıştır. 

Adem-i merkeziyetçilik, geniş kapsamlı bir kelime olarak İngilizce 
"decentralization" kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Özünde 
"centralization", yani merkeziyetçilik kavramının karşıtı bir anlama sa-
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hiptir. Yönetsel açıdan adem-i merkeziyet, kendi içinde yetki genişliği 
(deconcentration-yetki göçerimi), yönetsel yerinden yönetim ve subsidia-
rite (yerellik) olarak üç ayrı başlık altında incelenmektedir. Yetki geniş-
liği, merkezi yönetimin, merkezden uzakta olan, ama yine merkezi hü-
kümetin hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt birimlerin yöneticilerine ve 
valilere, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir takım karar alma 
yetki ve yürütme sorumluluklarını, yine kendi adına kullanmak üzere ak-
tarmasını ifade etmektedir. Türkiye'de vilayet yönetiminin işlemesi yetki 
genişliği esasına göredir. Yetki devri (delegation) ise, merkezdeki bazı 
fonksiyonların kamu tüzel kişiliği olmayan kurumlara, özel sektör ku-
rumlarına, hatta gerekirse devletin sınırlı bir kontrolünün olduğu özerk 
bir kamu kurumuna devredilmesi olarak ifade edilmektedir. Subsidiarite 
(yerellik) ise hizmetlerin, hizmetten yararlanacaklara en yakın yönetim 
birimince sunulmasını iade etmektedir. Bu ilke, hem AB'nin yerel yö-
netimlerle olan ilişkilerinde hem de üye devletlerin kendi içindeki yerel 
yönetimlerle olan ilişkilerinde göz önünde bulundurulması gereken bir 
ilke olarak benimsenmiştir (Gül ve Özgür, 2004: 163-167).

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere devrettiği görev ve yetkilerde 
genel yetki, yetki ve liste ilkeleri uygulanmaktadır. Genel yetki ilkesi; 
kanunların yasaklamadığı ya da başka yönetim birimlerine bırakılmamış 
olan tüm hizmetlerin yerel yönetimler tarafından görülmesine yetki veril-
mesidir. Bu ilke, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanmaktadır. 
Yetki ilkesine göre, yerel yönetimler sadece yasama organının açıkça yet-
kilendirdiği konularda yerel hizmet yürütmekle yükümlüdür. Dolayısıyla 
yerel yönetimlerin görmek istediği her yeni hizmet için vesayet makamı 
ve merkezi yönetimden yetki almaları gerekmektedir. Liste ilkesinde ise 
yerel yönetimlerin görev ve yetkileri kanunlarla bir liste halinde tek tek 
sayılarak belirlenmekte, böylece bu yönetimler sadece yasalarda belirtil-
miş olan hizmetleri yerine getirmektedirler (Güngör, 2012: 4).

Kamu hizmetlerinin topluma etkin ve verimli bir şekilde sunul-
ması için yerelleşme gerekliliği önemli görülmektedir. Kamu hizmetle-
rinin veriliş şekli coğrafi, sosyo-ekonomik, yönetsel ve politik faktörlerle 
belirlenmekle birlikte, günümüzde yerelleşme ve işletmecilik anlayışı 
yerleşmektedir (Karaman, 1995: 6). 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 
gelişmeler, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru bir gidi-
şi ortaya çıkarmıştır. Bu süreç temsili demokrasi kavramının ağırlığını, 
temsil kavramından kopararak doğrudanlık olgusuna çekmektedir. Bu 
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tartışmalar katılım boyutunun ön plana çıktığı yeni bir kamu yönetimi an-
layışını gündeme getirmiştir. Halkın katılımını doğrudan sağlayabilmek 
için, kamusal örgütlenmenin halk katılımına olanak verir şekilde küçül-
tülmesi, yerelleştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi ge-
rekmektedir.  Bu gelişmeler yerinden yönetim anlayışının daha çok ge-
çerlilik kazanması ve öneminin artması olarak değerlendirilebilmektedir. 
Kavram olarak yerellik, yerel yönetimlerin yürütmekle sorumlu oldukları 
bütün görevleri kendi imkânları ve kendi yetkileri çerçevesinde yerine 
getirmelerini öngörmektedir. Yerelleşme eğilimleri; siyasal faktörlerden, 
gelişmişlik düzeyinden, geleneklerin ve devlet-toplum arasındaki ilişki-
lerin tarihi geçmişinden etkilenmektedir (Mahmutoğlu, 2006: 41). 

Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkiler her ülkenin 
kendi idari, ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına göre farklılıklar gös-
termektedir. 1990'lı yılların başında ortaya çıkan ve 2000'li yıllardan bu 
yana gittikçe güçlenen yönetişim kavramının öngördüğü merkezi yönetim 
ve yerel yönetim ilişkisi, katı bürokratik yapı yerine şeffaf ve katılımcı 
ve karşılıklı etkileşimin esas alındığı bir süreci ifade etmektedir. Yöne-
tişim kavramı, aktörlerin karar alma süreçlerinde merkeziyetçi bir mo-
delin esas alınması yerine yerel ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından 
karşılanmasını esas almakta, aktörler arasında bağımsızlık ve kendi ken-
dilerini yönetmeleri esasına dayanan bir anlayışı ifade etmektedir (Lam-
ba, 2016: 384). Tekeli'ye göre (2004: 54), yönetişime duyulan ihtiyaç, 
başlangıçta hakim olan ancak siyasal katılım açısından yetersiz kalan 
temsili demokrasi anlayışının, eleştirilerle ve toplumsal mücadelelerle 
çoğulcu demokrasiye, katılımcı demokrasiye ve nihayet demokratik yö-
netişime dönüşmesinden kaynaklanmaktadır.  

Yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemelerde yapılacak ilk 
şey, sağlıklı bir görev paylaşımıdır. Önce merkezi yönetim ile yerel yöne-
timler arasında ve yerel yönetimlerin kendi aralarında bir görev taksima-
tına gitmek gerekir. Bu çerçevede, yerel mahiyette olan ve özel teşebbüs 
tarafından görülmeyen tüm hizmetlerin yerel yönetimlere devri esas ol-
malıdır. Sağlık, sosyal yardım, çevre, imar, turizm gibi merkezi idarenin 
görev alanında sayılan pek çok hizmetin yerel yönetimlerce geliştirilmesi 
gereklidir (Görmez, 2000: 86).

Türkiye'de belediye kanunlarında görev ve sorumluluklar belir-
lenirken, belediyelerin yetkili oldukları alanlar eğitim, sağlık, ekono-
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mi, ticaret gibi pek çok alanı içine olacak şekilde çeşitlendirilmektedir. 
Böylece belediyelerin yerel hizmetler konusundaki yetkileri de gittikçe 
artmaktadır. Belediyelere ve il özel idarelerine merkezi yönetimin vergi 
gelirlerinden aktarılan kaynaklar artmış ve payların belirlenmesine nü-
fus yanında sosyo-gelişmişlik düzeyi eklenmiştir. Başka bir düzenleme de 
merkezi yönetimin ve valinin belediyeler üzerindeki vesayet yetkilerini 
kısıtlamak yoluyla belediyeler üzerindeki idari vesayetin zayıflatılması 
olmuştur. Dolayısıyla 5393 sayılı Yasa'nın daha katılımcı ve özerk bir 
belediye öngördüğü söylenebilir. Mülki idare amirlerinin meclis kararları 
üzerindeki iptal etme, yürürlüğü durdurma, değiştirerek onaylama şeklin-
de uygulanan katı vesayet şekli son bulmuştur. Valinin belediye meclisi 
kararları üzerindeki denetimi hukukilik denetimi ile sınırlandırılmıştır. 
Ayrıca belediyeler mülki idare amiri onayı olmadan serbestçe borçlana-
bilmekte ve istedikleri makamla doğrudan yazışabilmektedir. Belediyeler, 
belediye meclisinin kararına ve İçişleri Bakanlığının iznine bağlı olarak 
görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve 
organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilmektedir. Ayrıca, belediye-
lerin sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler 
yapabilmesinin önü de açılmıştır (Işıkçı, 2017: 182).

5. 6360 SAYILI KANUN SONRASI MÜLKİ İDARE VE 
BELEDİYE İLİŞKİLERİNDEKİ SORUNLAR 

Büyükşehir belediyelerinin hizmet alanını genişleterek belediye 
hizmetlerinin tek bir merkezden daha etkin ve verimli olarak görülmesini 
hedefleyen 6360 sayılı Kanun'un uygulama sonuçlarının genel itibariyle 
olumlu olduğu tespit edilmiştir. Uygulamaya yönelik sonuçların değer-
lendirildiği çalıştayda katılımcılar, benzeri bir uygulamanın Türkiye ge-
nelinde diğer illerde de uygulanmasının yararlı olabileceği ve büyükşehir 
olmayan illerde de "bütünşehir" belediyesi adıyla, büyükşehir belediyesi 
benzeri bir yapılanmanın oluşturulabileceği önerisi ortaya çıkmıştır.   

Aşağıdaki başlıklarda çalıştay oturumları ve anket uygulaması so-
nucunda ortaya çıkan sorunlar; yapısal, insan kaynağı, Yatırım İzleme 
Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve muhtarlığa ilişkin sorunlar başlık-
ları altında sıralanmakta ve geliştirilen çözüm önerilerine yer verilmek-
tedir. 
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5.1. Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5.1.1. İlçe Belediyelerinin Durumlarının Yeniden 
Değerlendirilme İhtiyacı

Türkiye genelinde ilçe belediyelerinin durumlarının, hatta ilçe 
statüsünü sürdürüp sürdüremeyeceklerinin yeniden değerlendirilmesine 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Özellikle coğrafi olarak birbirine çok yakın 
ancak nüfusları bakımından aralarında çok ciddi farklar bulunan ilçeler-
deki belediyelerin durumlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

5.1.2. Yerel Yönetimlerin Merkezde Güçlü Temsil İhtiyacı

Yerel yönetimler, kamu yönetiminin halka en yakın hizmet sunum 
birimleri olarak önemli bir ağırlığa sahiptir. Özellikle, ölçek ekonomisin-
den faydalanmak için yerelde güçlendirilen büyükşehir belediyelerinin 
yerelde gittikçe önemli birer yönetim merkezi teşkil edecekleri düşünül-
düğünde, merkezi yönetim ile ilişkilerinde daha güçlü bir temsile ihtiyaç 
olduğu değerlendirilmektedir. Daha önce, 1970'li yılların sonunda uygu-
lanmış olan Yerel Yönetimler Bakanlığı veya benzeri bir üst örgütlenme 
yapısı oluşturulabilir. Böyle bir üst yapının, yerel yönetimlerin sorunla-
rının merkezi yönetime daha iyi duyurulmasını, daha güçlü ve öncelikli 
çözümler üretilmesini sağlayabileceği öngörülmektedir.   

5.1.2.1. İl ve Bölge Müdürlüklerinin Durumlarının 
Yeniden Değerlendirilme İhtiyacı

Merkezi yönetimin illerde örgütlenmiş ve büyükşehir belediyele-
rindeki birimlerle aynı görevlere sahip olan, gençlik, spor, kültür, turizm 
vb. bazı il müdürlüklerinin büyükşehir belediyelerine devredilmesi öne-
rilmektedir. Merkezi hükümetin görevlerinden olan adalet, emniyet, jan-
darma, sağlık, milli eğitim dışındaki görevlerin büyükşehir yönetimlerine 
devredilmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde, 
merkezi yönetimin bölge müdürlüklerinin durumunun da değerlendirile-
rek kapatılmaları ya da bulundukları illerin valiliklerine bağlanmaları-
nın uygun olabileceği görülmektedir.  
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5.1.2.2. Valilik ve Kaymakamlıkların Görev ve 
Yetkilerinin Düzenlenme İhtiyacı

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk sahaları ve etkinliklerinin 
artması, büyükşehir sınırları içindeki valilik ve kaymakamlıkların etki-
sini önemli miktarda azaltmıştır. Özellikle, mülki idare açısından önemli 
bir meslek memurluğu olan kaymakamların görev ve sorumluluklarının 
yeniden gözden geçirilmesinin ve statülerinin korunmasının önemli oldu-
ğu tespit edilmektedir. Ayrıca, kaymakamlıkların nitelikli ve deneyimli 
personel ile desteklenmesinin yararlı olacağı öngörülmektedir.  

5.1.2.3. Yerel Yönetim Sahasında Geneli İlgilendiren 
Kararlar için Yetki Düzenleme İhtiyacı

Çevre ve şehircilikle ilgili olarak, çöp depolama ve arıtma gibi çev-
resel tesislerin kurulacağı yerlere ilişkin kararların Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir. Çevre konusunda, genel politikaların belirleyicisi ve yürütücüsü 
olan Bakanlık tarafından karar alınmasının, büyükşehir belediye yöne-
timlerini yerel halk ile karşı karşıya getiren önemli bir yükten kurtaraca-
ğı öngörülmektedir. Yine bu kapsamda, su havzaları, tarımsal sulamalar 
ve dere ıslahları konusunda merkezi idare ve büyükşehir belediyeleri 
arasındaki yasal sorumlulukların netleştirilmesi ve iş birliğinin güçlen-
dirilmesine gerek görülmektedir. 

5.1.2.4. Coğrafi Açıdan Uzak İlçe Belediyelerinde Büyük-
şehir Belediyesinden Temsilci İhtiyacı

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarının genişletilmesi 
genel olarak olumlu değerlendirilmekte ancak büyükşehir belediyesine 
uzak ilçelerde, halkın belediye hizmetlerine ilişkin sorunları ve taleple-
rine cevap verebilmek için, büyükşehir belediyesi temsilcilikleri kurul-
masına ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.1.2.5. Kent ve Kırsal Bölge Ayrım İhtiyacı

Büyükşehir belediyeleri daha ziyade kentsel hizmetlerin sunu-
munda deneyim sahibidir. İlçelerdeki ve köylerdeki belediyecilik hiz-
metlerinin görülmesinde, buralardaki kırsal yaşama özgü ihtiyaçların 
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göz önüne alınmasına ihtiyaç vardır. Bu maksatla, büyükşehir belediye 
yönetimlerinin hizmet sunduğu alanlarda kentsel ve kırsal bölge/mahalle 
ayrımı yaparak hizmet sunumlarını buna göre organize etmesi gereklidir. 
Büyükşehir belediyelerinin kentsel veya kırsal alan farkı gözetmeksizin 
hizmet götürmesi birtakım sorunları ortaya çıkarmaktadır. Kırsal alanla-
rın sorumluluklarının büyükşehir belediyesine devredilmesinin burada-
ki insanların kentte yaşayanlar ile ihtiyaçlarının aynı olmadığına dikkat 
edilmeli; buralardaki kırsal yaşamın gerekleri dikkate alınmalıdır. Kırsal 
alandaki vatandaşlardan kentsel koşullarla aynı şekilde imar izni alması, 
yapı denetim gereklerini yerine getirmesi sorunlara yol açmaktadır. Kır-
sal bölgeler için ayrı bir imar planı ve gelir toplama sistemi olmalı ve tip 
projeler yapılmalıdır.

5.1.2.6. Merkezi Hükümet ile Yerel Yönetimler Arasında 
Hizmet Geçişkenliği İhtiyacı 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında eğitim, sağlık, tu-
rizm ve benzeri tür yatırımların ayrı ayrı planlanmasının ve bölgelerin 
önceliklerinin dikkate alınmamasının sorunlara yol açtığı görülmektedir. 
Bu açıdan bu tür yatırımlarda büyükşehir belediyelerinin görüşlerinin 
dikkate alınması ve gerekirse, yerel yönetimin önerilerinin finansal ola-
rak da desteklenmesi yoluyla iş birliği sağlanmasına ihtiyaç olduğu tespit 
edilmektedir.

5.1.2.7. Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin TAKBİS, 
SOYBİS ve MERNİS Bilgilerine Erişim İhtiyacı

Belediyeler bölge/mahalle planlarını yaparken, bölgede yaşayan 
insanların demografik bilgilerine ihtiyaç duyabilmektedirler. Mülki 
idarelerden bu tür verilerin alınmasında sorunlar yaşanmaktadır. Kişi-
sel nitelikli ve gizlilik niteliği taşıyan bilgilerin dışındaki bazı verilerin 
paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Benzer şekilde 
büyükşehir belediyelerinin de oluşturduğu sistemleri/bilgileri mülki ida-
reyle paylaşmalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 
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5.1.3. İnsan Kaynağı Sorunları ve Çözüm Önerileri

5.1.3.1. Belediye/Yerel Yönetim Meslek Memurluğu İhtiyacı

Gelişen ve büyüyen belediye teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu nite-
likli eleman ihtiyacını karşılamak için belediye ve yerel yönetimler ala-
nında eğitimli ve deneyimli personel tedarik edilmesine ihtiyaç vardır. 
Mevcut personelden ihtiyaç görülenlerin ise çalışma alanlarına yönelik 
eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda, yerel yönetim uzmanı gibi 
bir kadronun tesis edilmesi ve bu kadrodaki personelin yerel yönetimler-
de ilerlemesinin teşvik edilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

5.1.3.2. Büyükşehir Norm Kadrosunda Trafik Zabıtası 
Kadrosu İhtiyacı

Ulaştırma koordinasyon birimleri vasıtasıyla trafik düzenlemesi ya-
pan büyükşehir belediyelerinin bu düzenlemelere uyulduğunu takip için 
trafik zabıta personeline ihtiyaç görülmektedir. Büyükşehir Norm kadro-
sunda trafik zabıtası kadrosu ihdas edilmesinin ve trafikle ilgili birtakım 
hizmetlerin belediyeye devrinin yararlı olabileceği değerlendirilmektedir.  

5.1.3.3. Büyükşehir Belediyelerinin Örgütsel Yapısında 
Düzenleme İhtiyacı

Büyükşehir belediyelerinin örgütsel yapılarının, kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda ve kendi meclislerinde alınan kararlarla belirlenebilmesi 
ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin bazı özel ni-
telikli pozisyonlar için aradığı niteliklere uygun personeli kendilerinin 
belirlemesinin yararlı olabileceği değerlendirilmektedir. 

5.1.3.4. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği

Büyükşehir belediyesi genel sekreterinin statüsüne ilişkin genel 
bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır. İllere göre farklılık gösteren sta-
tülerinin ve protokol sıralarının netleştirilmesi gereklidir. Ayrıca, nite-
likleri, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş tanımlarının daha 
iyi yapılması gereklidir.
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5.1.4. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) Sorunları ve Çözüm Önerileri

5.1.4.1. YİKOB'lara Mali Destek İhtiyacı

Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi, ölçeğe ve bölgeye göre fark-
lılaşmaktadır. Her ilde, o ilin kendi koşullarına uygun yatırım planları 
yapılabilmelidir. Her ile aynı şablondan bakmak, aynı metotlarla ve aynı 
enstrümanlarla yönetmek mümkün görülmemektedir. YİKOB'ların bu 
ihtiyacı giderebileceği öngörülmektedir. Bölgelerin potansiyeline uygun 
olarak öncelikli görülen yatırımlara destek maksadıyla, mali açıdan da 
desteklenmesinin, planlanan yatırımların kısa sürede bölgesel kalkınma-
ya hizmet eden sonuçlara ulaşabilmesi açısından faydalı olacağı değer-
lendirilmektedir.

5.1.4.2. YİKOB'ların Yapısal Güçlendirilme İhtiyacı

Amaçları aynı olan, ancak vilayet teşkilatı içinde bulunan bazı 
birimlerin YİKOB'un örgütsel yapısına dâhil edilmesinin faydalı olaca-
ğı değerlendirilmektedir. Bu durumda, yatırım faaliyetlerinin tek elden 
planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesi mümkün olacak ve kamu 
kaynağı israfının da önüne geçilmiş olacaktır. 

5.1.4.2. YİKOB'ların Yaygınlaşması için "Bütünşehir" 
Modeli Önerisi

Genel olarak il özel idaresi yerine YİKOB teşkilinin yararlı olduğu 
değerlendirilmekte ve büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde de "bü-
tünşehir" belediyeleri kurularak, en azından YİKOB'lar ile ilgili benzer 
yapılanmaya gidilebilmesinin yararlı olacağı öngörülmektedir.

5.1.4.3. YİKOB'ların Kurumsal Öneminin Kabul Edilmesi 
İhtiyacı

YİKOB'ların belediyeler tarafından kendilerine rakip olarak gö-
rülmemesi, aksine yatırım izleme ve koordinasyonu için önemli birimler 
olduklarının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. YİKOB'lar merkezi yö-
netimin taşradaki yatırımları izleme ve koordine etmesi açısından önemli 
birer enstrüman olarak görülmektedir. Özellikle hükümet ve belediye yö-
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netimlerinin farklı partilerden olduğu durumlarda, YİKOB'ların bölgesel 
kalkınma açısından daha etkin ve önemli bir rol oynayabileceği değer-
lendirilmektedir. YİKOB'lar kaynak oluşturma ve harcamalarda esneklik 
sağlaması yönüyle de önemli görülmektedir. YİKOB'lar valiliklere daha 
hızlı karar alma ve uygulama imkânı kazandırdığı da değerlendirilmek-
tedir. 

5.1.5. Muhtarlıklara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5.1.5.1. Muhtarlıkların Kurumsal Yapılanma İhtiyacı

Muhtarlıklar, mahalle nüfusuna göre ihtiyaç olan sayıda çalışan-
la desteklenmelidir. Muhtarların mahalle sorunlarını bilmesi ve çözüm 
üretilmesine katkı sağlamaları mümkündür. Muhtarlık kayıtlarının doğ-
ruluğunu il nüfus kayıtlarıyla karşılaştıracak bir yöntem/sistemin faydalı 
olacağı değerlendirilmektedir.

5.1.5.2. Muhtarlık ve Mahalle Sayılarının Düzenlenmesi 
İhtiyacı

İl ve ilçelerde kent muhtarlıklarının sayısı ve sahalarının yeniden 
belirlenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Özellikle kent merkezinde-
ki muhtarlıkların optimum büyüklüğe göre planlanması gereklidir.

5.1.5.3. Muhtarlıkların Etkinleştirilme İhtiyacı

Nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler sınırlandırılarak birtakım 
işlemlerin muhtarlıklara aktarılmasının yararlı olabileceği öngörülmek-
tedir. 6360 sayılı Kanun sonrası köy tüzel kişiliğin kaldırılması ile Muh-
tarlığın önemli bir meslek haline geldiği ve bir değişim sürecine girdiği 
ortaya çıkmıştır.

5.1.5.4. Muhtarlık, Mülki İdare ve Belediye Arasındaki 
İletişimin Güçlendirilmesi İhtiyacı

Belediyeler, mülki idare ve muhtarlıklar arasında hızlı bilgi payla-
şımı sağlanmalıdır. Bunun için, Konya Büyükşehir Belediyesi örneğinde 
olduğu gibi elektronik yazılımlar/sistemler kullanılabileceği gibi, periyo-
dik koordinasyon toplantıları da düzenlenebilir. 



Mülki İdare - Belediye İlişkileri34

5.1.5.5. Mahalle Kuruluşunda Düzenleme Yapma İhtiyacı

Yeni mahalle kurulması sürecinde büyükşehir belediyesinin yetki-
li olmamasının altyapı, yol ve diğer hizmetlerin planlamasında sorunlara 
yol açtığı görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin de sürece dâhil ol-
ması için düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

5.1.5.6. Muhtarlıkların Kentsel ve Kırsal Olarak Ayrılma 
İhtiyacı

Büyükşehir belediye meclisleri kendi sınırları içindeki muhtarlık-
lar için kırsal-kentsel mahalle ayrımı yapmalıdır. Büyükşehir belediyele-
rinin mahalle farkı gözetmeden hizmet götürme çabası sorunlara yol aça-
bilmektedir. Köy tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle mahalleye dönüşen 
köylerin ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkat edilmelidir. 

5.1.5.7. Muhtarlıklara Kimlik Paylaşım Sistemine Kısmi 
Erişim İhtiyacı

Muhtarlıklara, mahalle sakinlerini daha iyi tanıması için ihtiyaç 
duyduğu verilere erişim imkânı tanınmasının yararlı olabileceği değer-
lendirilmektedir. Bu imkânın, muhtarların kendi mahallelerine ilişkin 
olarak daha bilgili, yetkili ve sorumlu olmalarının önünü açabileceği 
öngörülmektedir. Muhtarların da kendi bölgelerine ilişkin bilgileri yet-
kili idareyle paylaşabilmelerine imkân sağlanmalıdır. Ayrıca, muhtarlık 
kayıtlarının güncel kalmasını sağlamak açısından, ikamet belgelerinin 
muhtarlıklardan alınmasının yararlı olacağı, bu sayede mahallede ikamet 
eden vatandaşların muhtar tarafından daha iyi tanınmasının sağlanabile-
ceği değerlendirilmektedir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Her ne kadar ülkelerin kendi idari, ekonomik, kültürel ve sosyal 
yapısına göre değişiklik gösterse de yerel yönetimlerin önemi gittikçe 
artmakta ve buna paralel yeni çözümler geliştirilmektedir. Osmanlı dö-
neminde kurulduğundan bu yana çeşitli düzenlemeler geçiren Türkiye 
yerel yönetimleri; il özel idaresi, belediye ve köy olarak sıralanmakla 
birlikte, en etkin olan yerel yönetim birimi belediyelerdir. Zaman içinde 
ihtiyaca binaen tesis edilen ve sayısı gittikçe artarak 30'a ulaşan bü-
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yükşehir belediyeleri ise büyükşehirlerdeki belediyecilik hizmetlerinin 
görülmesi açısından özel ve çok güçlü birer yerel yönetim merkezi haline 
gelmişlerdir.  

Son olarak 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile, büyükşe-
hir belediyelerinin hizmet alanları genişletilmiş ve etkinlikleri arttırıl-
mıştır. Bu durum, büyükşehir belediyelerini ciddi bir değişim ve dönü-
şüm süreci içine sokmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan uygulama sonuçları 
ve çözüm önerilerinin tartışılabilmesi için Yerel Yönetimler Sendikası 
(YERELSEN) tarafından 4-27 Kasım 2016 tarihleri arasında Sakarya, 
Ordu ve Antalya'da 14 oturum ile gerçekleştirilen Yerel Yönetim Re-
formları Çalıştayı, belediye ve mülki idare temsilcileri ile teknokrat ve 
akademisyenleri bir araya getirmiştir. 

Genel olarak, 6360 sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerin büyük-
şehir yönetimleri açısından olumlu görüldüğü ve belediye hizmetlerinin 
etkinliğini arttırarak kamu kaynağı kullanımında tasarruf sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. Ancak, Kanun'un uygulamasında ortaya çıkan 
bazı sorunların bulunduğu tespit edilmiştir. Çalıştay oturumlarındaki gö-
rüşmelerden ve sonrasında uygulanan anket verilerinden de elde edilen 
bulgular ışığında, mülki idare ve büyükşehir belediyelerinin mevcut so-
runları; yapısal sorunlar, insan kaynağı sorunları, YİKOB Sorunları ve 
muhtarlığa ilişkin sorunlar olarak dört kategoride sınıflandırılmış ve bu 
sorunların çözümüne yönelik geliştirilen öneriler aşağıda sunulmuştur.     

1) Yapısal sorunların giderilebilmesi için; 

– Türkiye genelinde ilçe belediyelerinin ve hatta ilçelerin statüle-
rinin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu; bu kapsamda 
özellikle coğrafi olarak birbirine çok yakın ancak nüfusları ba-
kımından aralarında çok ciddi farklar bulunan ilçelerdeki bele-
diyelerin durumunun tespit edilmesinin gerekli olduğu, 

– Yerel alanda gittikçe güçlenen büyükşehir belediyeleri ve genel 
olarak yerel yönetimlerin sorunlarının merkezi yönetimce daha 
iyi takip edilebilmesi için yerel yönetimler bakanlığı veya ben-
zeri bir üst yapılanma tesis edilmesinin faydalı olabileceği, 

– Büyükşehir birimleri ile aynı işleve sahip olan mülki idare bi-
rimlerinin büyükşehir belediyelerine devredilmesinin yararlı 
olacağı, 



Mülki İdare - Belediye İlişkileri36

– Bölge müdürlüklerinin işlevlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç 
olduğu, bunların konuşlu bulundukları illerin valilerine bağlan-
malarının yararlı olabileceği, 

– Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk ve etkinliğinin artma-
sıyla, büyükşehir sınırları içindeki valilik ve kaymakamlıkların 
görev ve yetkilerinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğu ve 
kaymakamların statülerinin korunarak nitelikli/deneyimli per-
sonel ile güçlendirilmesinin yararlı olacağı,

– Çevre ve Şehircilikle ilgili, yerel ancak geneli ilgilendiren bazı 
kararların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınmasının 
daha uygun olabileceği, 

– Büyükşehir sorumluluk alanlarındaki ilçe belediyelerinde, sü-
rekli olarak büyükşehir belediye temsilcisi bulundurulmasına 
ihtiyaç olduğu,  

– İlçe belediyeleri ve köylerdeki belediyecilik hizmetlerinin böl-
genin niteliğine uygun verilebilmesi için kentsel ve kırsal bölge 
ayrımı yapılmasının gerekli olduğu,

– Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında bölgesel planlar-
da iş birliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu,

– Büyükşehir belediye yönetimlerine, daha etkin planlama ya-
pabilmeleri açısından TAKBİS, SOYBİS ve MERNİS'teki bazı 
bilgilere erişim imkânı sağlanmasının yararlı olabileceği değer-
lendirilmektedir. 

2) İnsan kaynağına ilişkin sorunların giderilebilmesi için; 

– Güçlenen büyükşehir belediyelerinin nitelikli insan kaynağına 
ihtiyacının giderilmesi ve bu tür personele yerel yönetimlerde 
kariyer imkânı sağlanmasının gerekli olduğu,

– Büyükşehir norm kadrosunda trafik zabıtası ihdas edilmesinin 
gerekli olduğu,

– Büyükşehir belediyelerinin kendi örgütsel yapısının, ihtiyaçlara 
uygun olarak belediye meclisinde alınan kararlarla belirlenebil-
mesinin gerekli olduğu,
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– Büyükşehir belediyesi genel sekreterlerinin statüsü ve görevle-
rinin netleştirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. 

3) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ilişkin 
sorunların giderilebilmesi için;

– YİKOB'ların bölge potansiyeline uygun projelerine mali destek 
sağlanmasına ihtiyaç olduğu, 

– Mülki idare içinde YİKOB birimleri ile aynı işleve sahip birim-
lerin YİKOB'lara devredilmesinin uygun olacağı, 

– YİKOB'ların valilikler açısından hızlı karar alma ve uygulama 
imkânı sağladığı görülmekte ve YİKOB modelinin, büyükşehir 
benzeri "bütünşehir belediyesi" statüsü tesis etmek suretiyle, 
diğer illere de uygulanabileceği değerlendirilmektedir. 

4) Muhtarlığa ilişkin sorunların giderilebilmesi için;

– Muhtarlıkların kurumsal açıdan güçlendirilmesi ve etkinleştiril-
mesine ihtiyaç olduğu,

– Mahalle sınırları ve muhtarlık sayılarının yeniden düzenlenme-
sine ihtiyaç olduğu,

– Muhtarlık, mülki idare ve belediyeler arasında iletişimin güç-
lendirilmesine ihtiyaç olduğu,

– Mahalle kuruluş sürecine büyükşehir belediyelerinin de dâhil 
olmalarına ihtiyaç olduğu,

– Mahallelerin kentsel ve kırsal olarak tasnif edilmesine ihtiyaç 
olduğu,

– Muhtarların, kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere, 
bazı verilere erişimine imkân sağlanmasına ihtiyaç olduğu anla-
şılmaktadır.  
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EK: MÜLKİ İDARE- BELEDİYE İLİŞKİLERİ VE 
KATILIM SORUNU ANKET SONUÇLARI

(1) Muhtarların 6360 sayılı Kanun ile bazı yetkilerini kaybetmelerinin mahal-
lelerde sorunları artıracağı fikrine katılıyor musunuz?

%0 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%13,95349 Evet, katılıyorum.

%4,651163 Kararsızım.

%74,4186 Hayır, katılmıyorum.

%6,976745 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(2) "İl özel idarelerinin kaldırılması, seçilmiş büyükşehir belediye başkanı va-
lilik makamının zayıflamasına neden oldu" söylemine katılıyor musunuz?

%9,302325 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%23,25582 Evet, katılıyorum. 

%13,95349 Kararsızım.

%44,18605 Hayır, katılmıyorum.

%9,302325 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(3) "Tüzel kişiliği olan köy tüzel kişiliği ile büyükşehir yönetimine bağlansa 
daha başarılı sonuçlar elde edilebilirdi" söylemine katılıyor musunuz?

%2,325581 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%37,2093 Evet, katılıyorum.

%20,93023 Kararsızım.

%34,88372 Hayır, katılmıyorum.

%4,651163 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(4) 6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köylerin büyükşehir be-
lediyesine entegre edilme sürecini sistemli olarak takip ettiniz mi?

%18,60465 Evet, sistemli takip ettik.

%25,5814 Olağan bir takip gerçekleştirdik 

%37,2093 Takip ettik, ama yeterli olmayabilir.

%16,27907 Hayır, takip etmedik. 

%2,325581 Hayır, takip edilmesini öngörmedik. 
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(5) 6360 sayılı Kanun ile kapatılan birimlere ait evrakların durumu nasıl takip 
edildi?

%16,27907 Bir birim oluşturuldu.

%13,95349 Bir yetkili tayin edildi 

%60,46511 Olağan takip gerçekleştirildi. 

%2,325581 Takip edilmedi.

%6,976745 Takip öngörülmedi.

(6) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, "Yatırım İzleme Koordinasyon Baş-
kanlığı yereldeki merkez olarak algılandı" söylemine katılıyor musunuz?

%9,302325 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%18,60465 Evet, katılıyorum.

%34,88372 Kararsızım.

%34,88372 Hayır, katılmıyorum.

%2,325581 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(7)  Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda kaynak/ödenek aktarma süre-
cinin uzun olması il ölçeğinde gerçekleştirilen yatırımların yavaşlamasına 
neden oldu mu?

%51,16279 Evet, oldu.

%48,83721 Hayır, olmadı.

(8) Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda personel ihtiyacının Bakan-
lar Kurulu kararı ile belirlenmesi yereldeki merkezi hiyerarşiyi güçlendirdi 
mi?

%9,302325 Evet, oldukça güçlendirdi.

%30,23256 Evet, kısmen güçlendirdi. 

%41,86047 Güçlendirdiği konusunda kararsızım.

%13,95349 Hayır, güçlendirmedi.

%4,651163 Hayır, kesinlikle güçlendirmedi.
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(9) "Merkez-yerel ilişkileri düzeyinde; vali kontrolünde ve merkezin parçası 
olarak kurulan YİKOB uygulama sürecinde işlevseldi" söylemine katılıyor 
musunuz?

%9,302325 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%23,25582 Evet, katılıyorum.

%32,55814 Kararsızım.

%30,23256 Hayır, katılmıyorum.

%4,651163 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(10) Yerel yönetimlerin hizmet sunma gerekliliği düşünüldüğünde; hangisi 
daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirdi?

%11,62791 Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı

%39,53489 İl özel idareleri

%25,5814 İki kurumda etkin hizmet sunumu gerçekleştirdi.

%11,62791 İki kurumda etkin hizmet sunumu gerçekleştirmedi.

%11,62791 diğer (.............................)

(11)  Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı il düzeyinde gerçekleştirilen ya-
tırımlarda ne kadar etkili oldu?

%11,62791 Oldukça etkili

%39,53489 Kısmen etkili

%16,27907 Kaldırılan il özel idaresi kadar etkili

%27,90698 Etkisiz

%4,651163 Oldukça etkisiz

(12)  Sizce Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na tüzel kişilik verilirse, il 
düzeyinde aksayan yatırımlar daha hızlı hayata geçirilebilir mi?

%53,48837 Evet, geçirilebilir. Çünkü .................   

%13,95349 Hayır, geçirilemez. Çünkü..................   

%32,55814 Kararsızım. Çünkü............   

 



Mülki İdare - Belediye İlişkileri44

(13) Köylü kimliğini yasal değişiklikle yitirerek kentli olan vatandaşın, yerel 
yönetsel birimlerden hizmet talep etme noktasında pasifleştiği düşüncesi-
ne katılıyor musunuz?

%4,651163 Evet, kesinlikle katılıyorum 

%18,60465 Evet, katılıyorum.

%6,976745 Kararsızım.

%58,13953 Hayır, katılmıyorum.

%11,62791 Hayır, kesinlikle katılmıyorum. 

(14) Belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişiliklerine son verilmesinin uy-
gulama sürecine yansıması oldu mu?

%48,83721 Evet, oldu.

%23,25582 Hayır, olmadı.

%27,90698 Etki konusunda kararsızım.

(15) İl ölçeğinde belediye yönetiminin sunduğu hizmetlerin uygulama sürecin-
deki görüntüsü nasıldır?

%23,25582 Kırsal nitelikli 

%76,74419 Kentsel nitelikli 

(16)  Büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yer alan eski köy/yeni mahallelere 
hizmet sunarken; nasıl bir görüntü oluşturuyor? 

%13,95349 Hizmet sunumları oldukça başarılı

%37,2093 Hizmet sunumları genellikle başarılı.

%18,60465 Sadece talebe cevap verebiliyor.

%23,25582 Hizmet sunmakta zorlanıyor.

%6,976745 İmkân yetersizliği sebebiyle talepleri karşılayamıyor.

(17)  Genişleyen ölçekte hizmet talep eden kişi sayısında değişiklik oldu mu?

%76,74419 Evet, hizmet talebi arttı.

%0   Evet, hizmet talebi azaldı.

%23,25582 Hayır, bir değişiklik olmadı.
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(18) Hizmet sunacağı alan il ölçeğinde genişleyen büyükşehir belediyeleri, ya-
şanabilecek iletişim sorunlarına yönelik tedbir aldı mı?

%11,62791 Evet, kapsamlı tedbirler alındı.

%39,53489 Evet, olağan tedbirler alındı.

%32,55814 Tedbirlerin niteliği konusunda kararsızım.

%16,2797 Hayır, herhangi bir tedbir alınmadı.

%0 Hayır, tedbir öngörülmedi.

(19) Belirlenen yönetsel ölçekte, yerelde demokratik katılım mekanizmaları iş-
letildi mi?

%4,651163 Evet, etkin katılım imkânı sağlandı.

%32,55814 Evet, genel katılım imkânı sağlandı.

%44,18605 Sağlanan katılım imkanlarının yeterliliği konusunda kararsızım.

%13,95349 Hayır, yeni ölçekte katılım etkin işletilmedi.

%4,651163 Hayır, katılım süreçleri işetilmedi.

(20) Yerel halkta, kamu hizmetlerine katılım bilinci, ölçek genişletme sonra-
sında nasıl bir hal aldı?

%37,2093 Daha Aktif

%16,27907 Daha Pasif

%46,51163 Önemli bir değişiklik olmadı

(21) "6360 sayılı Kanun öncesi, büyükşehir belediye sisteminde yer alan, kar-
maşık olduğu düşünülen yerel de yönetsel çeşitlilik (Köy, belde bel, İÖİ, 
BŞB, İlçe Bel.) giderildi ve yönetsel etkinlik sağlandı" söylemine katılıyor 
musunuz?

%6,976745 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%30,23256 Evet, katılıyorum.

%25,5814 Kararsızım.

%32,55814 Hayır, katılmıyorum.

%4,651163 Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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(22) "Yerel siyaset alanı 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde bürokratik-
leşti" söylemine katılıyor musunuz?

%11,62791 Evet, kesinlikle katılıyorum.

%34,88372 Evet, katılıyorum.

%23,25582 Kararsızım.

%27,90698 Hayır, katılmıyorum.

%2,325581 Hayır, kesinlikle katılmıyorum

(23) 6360 sayılı Kanun, yerelde siyasi dengenin değişmesine etki etti mi? 

%18,60465 Evet, oldukça etti.

%39,53489 Evet, kısmen etki etti.

%23,25582 Etki konusunda kararsızım.

%13,95349 Hayır, bir değişiklik henüz olmadı.

%4,651163 Hayır, bir değişiklik olmadı.

(24) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde muhtarların yönetsel profili (nite-
likleri, yönetim becerileri, kriz çözme yetenekleri, vizyonerlikleri vb.) na-
sıl? 

%0 Oldukça güçlü.

%30,23256 Eskisinden daha güçlü. 

%30,23256 Eskisinden daha güçsüz.

%37,2093 Her dönemde aynı.

%2,325581 Diğer
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Doç. Dr. Mustafa LAMBA1

1. GİRİŞ

İktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi ile bu iliş-
kilerin odağında yer alan üretim merkezlerinin coğrafik yapı üzerindeki 
yerleşme tercihleri büyük kentleri ortaya çıkarmıştır. Endüstrileşme ile 
birlikte kentlere doğru yoğun göç akımları karşısında kentlerin artan nü-
fusu kaldıracak potansiyele sahip olmamaları, kent çevrelerinde plansız 
yerleşim alanlarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yerleşim alan-
ları zamanla kentlerin sınırlarına dâhil edilmek suretiyle kentlerin sınırla-
rı daha da genişletilmiş (Eke, 1985:41-42) bazı kentlerde hem konut hem 
de nüfus yoğunluğu hızla artmıştır. Nüfus artışı ise kentsel hayatta ulaşım, 
planlama, eğitim, konut, sağlık, suçlarla mücadele, denetim, imar gibi 
alanlarda pek çok soruna neden olmuş ve kent merkezlerinin sınırlarını 
aşarak kentlerin yakın çevresini de ilgilendiren bir konuma ulaşmıştır.

Kentlerin büyümesi ve gelişmesi sonucu bu kentlerin çevrelerinde 
bulunan şehir veya kentlerle ekonomik ve sosyal açıdan oluşturdukları 
birimlere, anakent, metropol ya da büyükşehir gibi isimler verilmektedir 
(Gözler, 1993:19). Anakent ya da büyükşehirlerin ortaya çıkması kentsel 
sorunların sadece kent merkezindeki yönetimler tarafından değil daha 
geniş çapta bir planlama ve işbirliği ihtiyacının bir sonucu olarak değer-
lendirilmektedir. Ekonomik ve toplumsal yaşamın daha çok merkezdeki 
kentin kontrolünde olduğu ve sınırlarının günlük iş akışına göre belirlen-
diği kentleşmiş alanlara metropoliten alan denilmektedir. Metropoliten 
alan genellikle nüfusun büyük bir çoğunluğunu barındıran, ekonomik ve 
sosyal ilişkilerin daha yoğun yaşandığı bir merkez kent ile merkezin eko-
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mü, İstiklal Yerleşkesi Burdur, mlamba@mehmetakif.edu.tr 
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nomik ve sosyal yönden etkisi altında ve ona bağımlı bulunan alt kent-
lerden oluşan yerleşim merkezlerinden meydana gelmektedir. Burada 
alt kentlerin bulunması metropoliten alanın en belirleyici özelliği olarak 
kabul edilmektedir (Tekel, 2002:43). 

Anakentlerin nasıl yönetileceği konusunda dünyada farklı uygula-
malar bulunmaktadır. Model tercihinde dikkat edilmesi gereken nokta, 
merkezdeki birimin yayılacağı alanın sınırı ve hizmetlerin anakent ve 
alt kentler arasında nasıl paylaştırılacağıdır. Bu kapsamda anakentlerin 
planlama, imar, ulaşım gibi hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekil-
de yerine getirilebilmesi amacıyla geçici ya da uzun süreli bazı yöne-
tim modellerinden (Larry, 1999:1-34) söz edilmektedir. Geçici modeller 
arasında, hizmet anlaşmaları, birlikler kurma, bazı hizmetler için özel 
amaçlı örgütler kurma gibi uygulamalar sayılmaktadır. Uzun süreli ana-
kent yönetim modelleri arasında ise yerel yönetimlerin çeşitli ölçekler 
bakımından birleştirilmesi ve yerel federasyonlar yer almaktadır. Ye-
rel demokrasi ve katılım bakımından birleştirme, yerel federasyonlara 
göre daha dezavantajlı kabul edilmekle birlikte, ölçek ekonomisi ve hiz-
met verimliği bakımından daha avantajlı bir yönetim modelidir (Keleş, 
2011:294-304). Yerel federasyonlarda, kentin tamamını ilgilendiren, tek 
elden planlamayı gerektiren konulardan ve tüm kentsel bölgeden sorum-
lu genel amaçlı bir anakent oluşturularak planlama ve altyapı gibi stra-
tejik hizmetler bu birime verilmektedir. Daha alt ölçekte gerçekleştirile-
bilecek ve daha yerel nitelikli görevler arasında yer alan ikincil yolların 
yapımı ve bakımı ve kanallar, sokak temizliği, aydınlatma, çöp toplama, 
dağıtım gibi hizmetler ise anakentin altındaki yerel birimlere bırakıl-
maktadır (Eke, 1982:25). Türkiye'de 6360 sayılı Kanun'la tüm büyük-
şehirlere yaygınlaştırılan il düzeyinde büyükşehir uygulaması bu modele 
daha uygun düşmektedir. Bu çalışmada, 6360 sayılı Kanun'la büyükşe-
hir belediyelerinde gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde büyük-
şehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler, hem 
mevzuat hem de alan çalışmaları doğrultusunda incelenmektedir.  

2. BÜYÜKŞEHİRLER: TARİHSEL SÜREÇ VE İLÇE 
BELEDİYELERİ İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye'de kentleşme dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi sa-
nayileşme ile koşut gelişmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itiba-
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ren büyük sanayi tesislerinin yoğun olarak kurulmaya başladığı İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi iller yoğun göç akımları sonucunda ulaşım, konut, 
iletişim, gecekondu gibi sorunlarla diğer illerden çok daha erken dönem-
lerde tanışmışlardır. Göç hareketleri sonucu gelen insanlar imkanları 
ölçüsünde il merkezlerinde ya da belediyelerin denetim alanı dışında 
kalan yerlerde yaptıkları konutlarla kentlerin genişlemesine yol açmış-
lardır. Sanayi yatırımlarının da merkez dışındaki çevre köylere doğru 
kaydırılması ile birlikte merkezdeki belediyelerin mevcut olanakları ile 
bu yerlere hizmet götürmesi zorlaşmış ve şehirlerin farklı kesimlerinde 
hizmetlerin dağılımı arasında dengesizlikler oluşmaya başlamıştır (Gü-
ler, 1987:117; Geray, 1999:60-61). 

Cumhuriyet döneminde belediyelere mahsus çıkarılan ilk ve en 
uzun süre yürürlükte kalan kanun 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye 
Kanunu'dur. Kanunun 149-153. maddeleri arasında İstanbul için özel 
bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, İstanbul için belediye ve il özel 
idaresi birleştirilmiş belediye başkanlığını valinin yapacağı belirtilmiş-
tir. Ayrıca, belediye meclisi ile vilâyet meclisine verilen yetkiler ve gö-
revlerin belediye meclisi üyeleri ile vilayet meclisinden oluşan İstanbul 
Umumi Meclisi tarafından kullanılacağı ifade edilmiştir. Yaklaşık 25 yıl 
devam eden belediye il özel idaresi birlikteliği 10.03.1954 tarihli 6349 
sayılı İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması Hakkında Kanun ile birlikte 
son bulmuştur. Böylece tüm belediyeler aynı kanunla idare edilir hale 
getirilmiştir. Ancak nüfusu 5000'i bile bulmayan bir belediye ile nüfusu 
milyona ulaşan belediyelerin aynı mevzuatla yönetilmesi mümkün olma-
dığı için çeşitli arayışları gündeme getirmiştir (Yeter, 1991:154). 

1961 Anayasası'nın 116. maddesinde mahallî idareler, il, belediye 
veya köy olarak belirtilmiş ve belediye dışında büyükşehir belediyele-
rinin kurulmasına izin verilmemiştir. Ancak aynı maddenin devamında 
mahallî idarelerin kendi aralarında birlik kurmalarına olanak sağlanmış-
tır. 1960-1980 arası dönemde anakentlerin sorunlarına çözüm getirmek 
amacıyla hizmet birlikleri kurma çalışmaları hız kazanmıştır. Metropoli-
ten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı (1972), İstanbul Metropoliten Hizmet 
Birliği Kanun Tasarısı (1975), Metropoliten Alanlar Hizmet Birliği Yasa 
Önerisi (1976) ve Büyük Kent Birliği Kanun Tasarıları (1978) (Güler, 
1987:124) bunların başında gelmektedir. Aynı dönemde anakentlerdeki 
gelişmelerin anakenti de aşan ölçekte bir planlama zorunluluğu gerektir-
mesi ve bu planlama yetkilerinin yerel yönetimlerden merkezi yönetime 
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aktarılması düşünceleri bazı sonuçlar vermiştir. Bu konudaki ilk girişim-
ler 20.7.1965 tarih 6/4970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul ve 
İzmir'de nazım imar planlarını hazırlamak amacıyla kurulan Nazım Plan 
Bürolarıdır. Dört yıl sonra Büronun nazım imar planı yapma yetkisine 
Ankara ili de dahil edilmiştir (Güler, 1987:123). 

Büyüyen kentlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılan ça-
lışmalar kentlerin büyüyen sorunlarını çözmekte yetersiz kalmıştır. 1980 
askeri müdahalesinden sonra anakentlere yönelik birtakım adımlar atıl-
mıştır. Milli Güvenlik Konseyi'nin aldığı 11.12.1980 gün ve 17187 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 34 numaralı kararı ile büyük kentlerde ana 
belediyenin çerçevesinde küçük belediyeler, sıkıyönetim komutanlıkları 
tarafından ana belediyeye bağlanmıştır. Daha sonra 2561 sayılı Büyük 
Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere 
Bağlanmaları Hakkında Kanun'la bu karar yasal zemine oturtulmuştur. 
Böylece belediye nüfusu 300.000'i aşan 8 büyük kentin (İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Eskişehir) yakın çevresinde 
(uzaklık ölçütü belirtilmemiştir) bulunan belediye ve köylerin tüzel ki-
şilikleri kaldırılarak büyük şehre bağlanmasının yolu açılmıştır.  Diğer 
düzenlemeler ise federatif nitelikli anakent yönetimi (Güran, 1983:51) 
modeline uygun bir anakent yasa tasarısı hazırlanması ile İstanbul'da, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)  ile Boğaziçi İmar İdare He-
yeti ve Boğaziçi imar Müdürlüğü adları altında özel amaçlı kuruluşlar 
oluşturulmasıdır (Güler, 1987:129-130).

1982 Anayasası'nın 127. maddesinde yer alan büyük yerleşim 
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir hükmü ile büyük-
şehirlerin önündeki anayasal engel kaldırılmıştır. İlk olarak, büyükşehir 
belediyeleri yönetiminin hukuki statüsünü, hizmetlerin planlı, programlı, 
etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 23 Mart 1984 
tarih 18350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 195 sayılı "Büyükşe-
hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarılmıştır. KHK ile büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin 
kuruluş, görev ve yetkilerine, merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile 
münasebetlerine dair esas ve usuller belirlenmiştir. Ancak KHK uzun 
ömürlü olmamış ve aynı yıl 09.07.1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi 
Gazete'de 3030 sayılı "Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3030 sayılı Yasa ile birlikte 
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biri büyükşehir belediyesi diğeri ise ilçe belediyeleri olmak üzere iki ka-
demeli bir belediye yönetimi oluşturulmuştur. Büyükşehir belediyesinin 
içinde kalan ilçeler ise merkez ilçe kabul edilerek bu ilçelerde bulunan 
belediyeler merkez ilçe belediyesi adı altında belediyelere dönüştürül-
müştür (3030 md.4). Kanun'da büyükşehir belediyesi olabilmek için 
il merkezinin sınırları içinde birden fazla ilçe kurulmuş olması koşulu 
aranmıştır (3030 md.4). İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir 
statüsüne alınmış daha sonra 1986-87 yıllarında çıkarılan yasalarla Ada-
na, Gaziantep, Konya, Bursa ve Kayseri illerinde büyükşehir uygulaması 
yaygınlaştırılmıştır. 1993 yılında 7 ilimiz (Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, 
Antalya, Samsun, İzmit ve Erzurum) 2000 yılında da Sakarya büyükşehir 
statüsüne kavuşturulmuş (Yaşamış, 1994:94) ve toplam büyükşehir sayı-
sı 16'ya yükseltilmiştir. Ancak 1993 yılında çıkarılan 504 sayılı KHK'da 
yedi il büyükşehre dönüştürülürken bu belediyelerin sınırları içinde il-
çeler oluşturulmamıştır. Bunun yerine il belediyesi sınırları içinde nüfus 
ve sınırlarını Bakanlar Kurulunun belirleyeceği alt kademe adı altında 
belediyeler oluşturulacağı belirtilmiştir (504 KHK md.1).

Ülkemizde büyükşehirler, üst kademede büyükşehir belediyesinin 
alt kademede de ilçe belediyelerinin yer aldığı iki kademeli bir modele 
göre kurgulanmıştır. Böyle bir yapıda kademeler arasında yetki ve kay-
nak tahsisinin nasıl yapılacağı hangi kademeye öncelik verileceği konu-
sunu ölçek avantajı, etkinlik, verimlilik, katılım, mevcut belediye yapısı 
ve tarihsel koşullardan bağımsız değerlendirmemek gerekir (Arıkboğa, 
2012:4).

3030 sayılı Kanun'un 6. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye-
lerinin görev, yetki ve imtiyazları sayılmaktadır. Buna göre:

A) Büyükşehir Belediyelerine Ait Görevler

a) Büyük şehir yatarım plan ve programlarını yapmak,

b) Büyük şehir nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onay-
layarak uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun ola-
rak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uy-
gulanmasını denetlemek,

c) Büyük şehir dâhilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolları 
yapmak, yaptırmak, bakım ve onaranını sağlamak ve kanunların 
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belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 
yürütmek,

d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek,

e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri 
sıhhî müesseselerin açılış ve çalışmalarına ruhsat vermek,

f) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, sosyal ve kültürel hiz-
metleri yerine getirmek, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

g) Büyük şehir dâhilindeki su, kanalizasyon, her nevi gaz, merkezî 
ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere Labora-
tuvarları kurmak ve işletmek,

i) Mezarlık alanlarını tespit ve tesis etmek ve işletmek,

j) Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini belirtmek, de-
ğerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdur-
mak, işletmek veya işlettirmek,

k) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bun-
lar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

l) Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek,

m) İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten 
ve depolayan yerleri tespit etmek, fabrikalar ve sanayi kuruluş-
larının bulundurmaları zorunlu olan yangın söndürme ve çevre 
sağlığına ilişkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve bu kuru-
luştan denetlemek,

n) İlçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya diğer beledi-
ye hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

o) Büyük şehir çapında ortak finansman ve yatırım gerektiren hiz-
metlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
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p) Büyük şehir belediyesince işletilen alanlarda zabıta hizmeti ile 
diğer belediye hizmetleri ve ruhsat verme işlemlerini yürütmek.

B) İlçe Belediyelerine Ait Görevler 

(A) Fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere ve-
rilen bütün görevler üçe belediyelerince yürütülür.

(A) fıkrasının (f) ve (1) bentlerindeki görevler ilçe belediyelerince de 
yapılabilir. Bu görevlerden hangilerinin ilçe belediyelerince yürütüleceği 
yönetmelikle belirtilir.

195 sayılı KHK'ya göre 3030 sayılı Kanun'da büyükşehir beledi-
yesinin görev ve yetkileri artırılmıştır (Özgür ve Yavuzçehre, 2016: 911). 
Büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri üzerindeki vesayet yetkisi ise 
Kanun'un 14. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Büyük şehir ve ilçe 
belediye meclislerince alman bütün kararlar büyük şehir belediye başka-
nına gönderilir. Büyük şehir belediye başkanı konunun meclislerde tekrar 
görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında ancak 2/3 çoğunlukla 
ısrar edebilirler ve bu hallerde meclis karan kesinleşmiş olur. Buradan bü-
yükşehirlerde güçlü başkan modelinin benimsendiğini söylemek müm-
kündür.

3030 sayılı Kanun'un yerini, 2002 yılı sonrası kamuda reform ça-
lışmaları doğrultusunda çıkarılan 23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu almıştır. 5216 
sayılı Kanun büyükşehir yönetimlerinde önemli değişikler yapmıştır. İlk 
olarak büyükşehir belediyesi olabilmek için belediye sınırları içindeki 
ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin 
son nüfus sayımına göre toplam nüfusunun 750.000 (5216 md.4) olması 
şartı getirilmiştir. Ayrıca Kanun'da büyükşehir belediyesinin en az üç 
ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsadığından (5216 md.3) söz edil-
miştir. 5216 sayılı Kanun'la İstanbul ve Kocaeli illerinde il ölçeğinde 
büyükşehir belediye modelinin pilot uygulaması başlatılmıştır (Geçici 
Madde). Büyükşehir kurulması için ilk kez nüfus kriterinden söz edilme-
si ve bu iki ilde büyükşehrin il sınırına genişletilmesi, büyükşehirlerde 
optimal ölçeği belirlemeye yönelik girişimler kapsamında değerlendiril-
miştir (Öner ve Şen, 2008:426). 
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2008 yılında çıkarılan 22.3.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçe-
risinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun" kapsamında büyükşehirlerde ilk kademe belediyelerinin 
tüzel kişiliklerine son verilmiş bunlar ya ilçe teşkilatı kurularak ilçe be-
lediyesine dönüştürmüş ya da bir ilçe teşkilatının mahallesi konumuna 
gelmişlerdir. 5747 sayılı Kanun'la 283 ilk kademe belediyesi kaldırılmış 
100 olan büyükşehir ilçe belediyesi sayısı 142'ye yükseltilmiştir (Kılınç, 
2010:74; Canpolat, 2010:93). Düzenleme sonucunda bir tür bütünleş-
tirme işlemi gerçekleştirilerek büyükşehirlerin yönetim yapısı üst ka-
demede büyükşehir belediyesinin alt kademede de ilçe belediyelerinin 
bulunduğu daha sade bir yapıya kavuşturulmuştur (Arıkboğa, 2013:61).

5216 sayılı Kanun'un 7. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye-
lerinin görev ve yetkileri sayılmaktadır. Bunlar;

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir 
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım prog-
ramlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki 
her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylaya-
rak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna 
uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu 
plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve 
imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uy-
gulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdi-
ği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 
parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyeleri-
nin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak 
veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin 
gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her öl-
çekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar 
uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 
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775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlar-
daki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulu-
nan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kul-
lanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygu-
lamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordi-
nasyonu 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 düzen-
lemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde 
ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağla-
mak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi 
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam 
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, 
bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerinde-
ki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım 
alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlan-
dırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama 
alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirle-
mek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek 
tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, 
yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istas-
yonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hiz-
metleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmet-



6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir ve İlçe Belediyesi İlişkileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri56

leri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, 
toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yap-
mak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri 
ruhsatlandırmak 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, yap-
tırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge 
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, 
müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptır-
mak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüple-
rine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takım-
lar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcula-
ra belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesis-
ler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili 
bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli 
malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi ba-
kımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 
sağlamak, bu amaçla bakım 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 işlet-
tirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve ser-
vis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

q) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli ba-
raj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıs-
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lahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları 
pazarlamak.

r) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlet-
mek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

s) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapı-
lacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetle-
mek.

t) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili 
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; 
gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği 
vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı 
ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, ko-
nut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu 
kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler 
yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve 
ruhsatları vermek.

u) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkin-
ler, 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 kurs-
ları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken 
üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

v) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlet-
tirmek.

w) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 
oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

x) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen 
yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili 
belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu gö-
revlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk 
kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
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İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şun-
lardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler 
ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları 
toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve de-
netlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve 
eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; 
mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür 
tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabi-
at varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 
hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesinin görevleri 25 bent ha-
linde sıralanırken ilçe belediyelerinin görevleri 5 bentte toplanmaktadır. 
İlçe belediye sınırları içinde yapılabilen veya etkileri bu belediyelerin 
sınırlarını aşmayan yerel hizmetlerin ilçe belediyeleri tarafından, il ça-
pında planlama ve koordinasyon gerektiren veya büyükşehir tarafından 
yapılması gereken görev ve hizmetlerin ise büyükşehir belediyesi tara-
fından yapılacağı belirtilmektedir. 3030 sayılı Kanun'la kıyaslandığında 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki dağılımı ba-
kımından büyükşehirlerin lehine olan durumda önemli bir değişiklik 
gözlenmemektedir (Özgür ve Yavuzçehre, 2016:917). Ancak yeni yasa-
da 3030 sayılı Kanun'a ilaveten büyükşehir belediyelerine; nazım imar 
planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde uygulama imar 
planı ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediye-
lerinin yerine bu planları yapmak veya yaptırmak; yasalarla büyükşehir 
belediyesine verilen görev ve hizmetlerle ilgili her türlü imar uygulama-
sını yapmak ve ruhsatlandırmak; coğrafî ve kent bilgi sistemini kurmak; 
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sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için binalar yapmak ve bu hizmetlerle 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını onarmak ve malzeme des-
teği sağlamak; kültür ve tabiat varlıklarını korumak, bakım ve onarımını 
yapmak onarımı mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden yap-
mak; özel hal ve mezbaha açılmasına izin vermek; merkezî ısıtma sistem-
leri kurma görevleri ve yetkileri de verilmiştir (Tekel, 2009:200).

Belediye faaliyetleri arasında önemli bir yeri bulunan imar ve plan-
lama ile bütçe konularında, ilçe belediye meclisleri kararları üzerinde ve 
büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını de-
netleme yetkisi konusunda 5216 sayılı Kanun büyükşehir belediyesine 
önemli yetkiler tanınmıştır (Erençin, 2005:125-126). Ancak büyükşehir 
belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler konusunda en radikal 
değişiklikler 06.12.2012 tarih ve 28489 tarihli Resmi Gazetede yayımla-
nan 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun" sonrasında yaşanmıştır. Daha önce İstanbul 
ve Kocaeli illerinde başlatılan il sınırında büyükşehir modeli uygulaması 
sayıları 30'a çıkarılan tüm büyükşehirlere yaygınlaştırılmıştır. 

6360 sayılı Kanunun genel gerekçesinde: büyükşehir sınırları için-
de yer alan yerel yönetimler küçük ölçekli planlar yapabilseler de bu 
planların geniş bir çerçeve içinde bütüncül olarak tüm büyükşehir böl-
gesini kapsayan ve makro politikaları belirleyen bir çerçeve içinde ele 
alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Ayrıca, belli bir coğrafi 
alanda çok sayıda yerel yönetimin yetkili olması halinde planlama ve 
koordinasyonun sağlanamadığı ve ölçek ekonomisinden yeterince yarar-
lanılamadığı dolayısıyla, sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorun-
ların hizmet üretme kapasitesi ve yeterli mali kaynaktan yoksun küçük 
ölçekli mahalli idarelerce çözülmesinin mümkün görünmediği ve bu du-
rumun koordinasyon eksikliğine yol açtığı ifade edilmektedir. Böylece 
yönetim, planlama ve koordinasyonu sağlamak amacıyla belediye sınırı 
mülki sınır olacak biçimde optimal ölçekte hizmet üretebilecek güçlü 
yerel yönetim yapılarının varlığına duyulan ihtiyaç dile getirilmektedir. 
Bu amaçla optimal ölçeği yakalamak adına büyükşehir belediyesinin sı-
nırları il mülki sınırlarına genişletilmiş, büyükşehir sınırlarında bulunan 
bucakların, belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırıla-
rak büyükşehrin ve ilçelerinin mahallesine dönüştürülmüş ve bu şehir-
lerdeki il özel idareleri ve mahalle idare birlikleri kaldırılmıştır. Yeni 
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kurulan ilçelerle birlikte toplam büyükşehir ilçe sayı 143'ten 519'a yük-
selmiştir. Kanun'da büyükşehir belediyesinin tanımı da sınırları il mülki 
sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinas-
yonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen 
görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi (5216 md.3) 
şeklinde değiştirilmiştir.

6360 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler genel hatları ile şunlar-
dır:

• Büyükşehir belediyesi sayısı 30'a çıkarılmış,

• Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı, büyükşehir 
ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe mülki sınırı olarak geniş-
letilmiş,

• Büyükşehir belediyesi sınırlarında bulunan belde ve köylerin 
tüzel kişilikleri kaldırılmış, belde ve köyler bağlı bulundukları 
yerin mahallesi konumuna getirilmiş,

• Büyükşehirlerde il özel idareleri kaldırılmış, kapatılan il özel 
idarelerinin yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlık-
ları kurulmuş,

• Büyükşehir belediyesi olmak için belediye nüfusunun değil, il 
nüfusunun 750.000 olması koşulu getirilmiş,

• Yeni büyükşehir belediyesi olan illerde yeni ilçeler kurulmuş 
ve bunların bağlılıkları değiştirilmiş,

• Büyükşehir ilçe belediyesi olmak için nüfus kriteri 50.000'den 
20.000'e düşürülmüş,

• Büyükşehir kurulan illerde mahalli idare birlikleri kaldırılmış,

• Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paylar ye-
niden düzenlenmiş,

• Büyükşehir belediyesinin görev ve yetkilerine bazı eklemeler 
yapılmıştır.

Bütünşehir modeli olarak da adlandırılan bu düzenlemeyle birlikte 
büyükşehirlerin siyasi, idari, personel ve mali yapıları yeniden düzenle-
nerek, hizmet sunumu ile imar ve planlama anlayışı ve uygulamalarında 
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önemli değişiklikler yapılmıştır. Siyasi coğrafya bakımından seçim çev-
resi, temsil ve katılım konularında, siyasal alanın sınırları yeniden çizil-
miştir. İdari bakımdan, bazı tüzel kişilikler kaldırılmış, yenileri oluştu-
rulmuş, bazılarının idari bağlılık ve isimleri değiştirilmiş, birleşme ve 
katılmalar olmuş, sınırlar değişmiş, görev ve yetki bölüşümü yeniden dü-
zenlenmiştir. Mali sistemde ise belediyelerin alacakları paylar yeniden 
belirlenmiştir. İmar ve planlamalarda ölçek genişletilerek tek merkez-
den yapılması benimsenmiştir (İzci ve Turan, 2013:119-120; Adıgüzel, 
2012:153-176). Bakıldığı zaman tüm bu değişimlerin temelinde ölçek 
genişletmesi olduğu görülmektedir. Çünkü ölçeğin genişlemesi büyük-
şehrin ve ilçe belediyelerinin hizmet alanlarını genişlettiği için görevler, 
yetkiler, kaynaklar, personel ve hizmet üreten kuruluşların yapısı da ye-
niden düzenlenmek zorunda kalınmıştır (Genç, 2014:4). 

Bu kapsamda büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki 
ilişkilerde iki kademeli büyükşehir modeli gerçekleştirilmek istenmek-
tedir. Bu modelin temelinde büyükşehir belediyesinin yönlendirici-dü-
zenleyici, ilçe belediyelerinin ise yatırımcı-hizmet sunucu olması düşün-
cesi bulunmaktadır. Ancak büyükşehir belediyelerine verilen yetkiler 
incelendiğinde koordinasyon ve denetlemenin ötesinde, kentin tama-
mını ilgilendiren altyapı, ulaştırma, imar gibi alanlarda büyük yatırım-
lar yapmayı gerektiren görevler de bulunmaktadır. Buradan büyükşehir 
sisteminde önceliğin ölçek avantajları, tek elden planlama ve yatırım 
yapmaya odaklandığını söylemek mümkündür. Türkiye şartları düşünül-
düğünde düzensiz kentleşmenin önüne geçmenin ve kent sınırlarını aşan 
büyük yatırımların, parçalı yönetsel yapıyla hayata geçirilmesi mümkün 
olmadığı için asıl yetkili belediyenin büyükşehir belediyesi olması tercih 
edilmektedir (Turan ve Duru, 2014:283-291).

3. 6360 SAYILI KANUN SONRASI DEĞİŞEN 
BÜYÜKŞEHİR-İLÇE BELEDİYESİ İLİŞKİLERİ

6360 sayılı Kanun, il sınırında hizmet sunmakla görevli büyükşe-
hir belediyeleri ile ilçe sınırlarında görevli ilçe belediyeleri ve bunların 
organları arasındaki çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Kanun'un 
uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlardan biri, bazı hizmetlerin mu-
hatabının kim olduğunun tespitinde yaşanmaktadır. Kanun ile büyükşe-
hir belediyelerinin yetkili olduğu alanın il sınırına kadar genişletilmesi, 
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büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında, coğrafi sınır ve 
yetki temerküzünden kaynaklanan muhatap bulma sorununu ortaya çı-
karmaktadır. 6360 sayılı Kanun, il içerisinde coğrafi sınır ve yetki sorun-
larını büyük ölçüde çözmüş; temel yerel sorun ve hizmetlerde muhatabın 
kim olacağı sorununa kesin çözüm getirmiştir gibi bir söylemin uygu-
lama süreçleriyle ne ölçüde kuvvetlendirildiğini ortaya koymak yasanın 
geleceğine ilişki değerlendirmeler yapabilmek için gereklidir. Yaşanan 
dönüşüm her ne kadar yeni bir yerel yönetim sisteminin ön uygulaması 
pratiği olarak kabul edilse de (%50), bu yolla Türk idari yapısının baş-
kanlık sistemine hazırlandığı söylemine katılanların ve katılmayanların 
oranı birbirine oldukça yakındır (Bkz. Anket A).

Belediye temsilcileri anketlere verdikleri cevaplarda, 6360 sayılı 
Kanun'un çıkarıldığı 2012 yılından uygulamaya konulduğu 2014 yılı-
na kadar geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte yasaya uyum konusunda hem 
mevzuat hem de yönetsel anlamda hazırlık çalışmaları yaptıklarını ifade 
etmişlerdir. 

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları" konulu 
proje kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında yer alan 
genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen anket uygu-
laması ve Antalya İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan sorun 
tespitleri ve çözüm önerileri çalışmanın bundan sonraki bölümünün ko-
nusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle çalıştay oturumlarında 
ve anket çalışmalarında 6360 sayılı Kanun'un uygulaması sonrası ortaya 
çıkan büyükşehir-ilçe belediyeleri arasındaki sorunların analizi ve temel 
çözüm önerilerine yer verilecektir

4. SORUNLAR ANALİZİ

Çalıştay çalışmaları sırasında, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ara-
sındaki sorunlar beş başlık altında toplanmıştır. Her başlığın altında baş-
lıklarda yer alan temel soruna katkısı olan alt sorun alanları belirlenmiş-
tir. Aşağıda detaylı bir analizi yapılacak olan temel ve alt sorun alanları 
başlıklar halinde şunlardır:
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Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Yetki Paylaşımı 
Sorunları

1. İmar planlamasında ortaya çıkan sorunlar, 1/1000 ve 1/5000 
ölçekli imar planlarının hazırlanma yetkisinin farklı belediye-
lerde olması. 

2. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yetki karmaşası so-
runu.

3. Yol konusundaki uygulama sorunları her il için farklılık göste-
riyor (Grup yol sorunu).

Büyükşehir Belediyelerinin Ölçeklerinin Genişletilmesinin 
Ortaya Çıkardığı Sorunlar

1. Birimler ve hizmetler arasında koordinasyon sorunu.

2. Büyükşehir ve merkez ilçelerin yetkilendirilmesi konusunda 
karşılaşılan sorunlar.

3. Büyükşehir ölçeğinde başlatılan geniş kapsamlı bir çalışma alt 
birimlerde uygulanırken sorun yaşanıyor.

4. İlçe belediyelerinin kaynak sorunu.

5. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde mesafenin uzamasından 
kaynaklanan ulaşım hizmetleri sorunu.

Yerleşim Alanlarının İdari Taksiminin Güncellenmesi İhti-
yacı

1. Köy ya da mahallelerin bağlı bulundukları ilçelerin uygunluğu 
ile ilgili sorunlar.

2. Etkinlik ve verimlilik açısından ilçelerin sınırlarının gözden 
geçirilmesi sorunu.

Kırsal Alanlarla İlgili Sınırlılıklar

1. 6360 sayılı Kanun ile kentsel alan içinde getirilen düzenleme-
ler eski köylerde yeni mahallelerde hemşehrilerin geçim kay-
nağı olan hayvancılığı imkansız hale getirmektedir.
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Kalite Sorunu

1. Zihniyet sorunu.

2. Denetim ölçütlerinin belirsizliği sorunu.

4.1. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Yetki 
Paylaşımı Sorunu

Anakentler için farklı yönetim modelleri geliştirmenin temel ge-
rekçeleri, anakent içinde farklı hizmet ölçünlerinin sadeleştirmesi, bu 
konuda dağınıklığın giderilmesi ve eşgüdümün sağlanması, kentin ge-
nelini ilgilendiren hizmetlerin tek elden ve merkezden görülmesi kura-
lına bağlı kalınmasıdır. Yapılan düzenleme ile anakent belediyelerine 
yatırım ve finansman sağlama, çevrenin korunması, parklar ve dinlenme 
yerleri oluşturulması, kentsel ulaşım, ana caddeler, teknik altyapı, imar 
ve planlama gibi anakent çapında önem taşıyan görevler verilirken, ilçe 
belediyelerine daha küçük çapta, yöreye özgü, gündelik yaşamı ilgilendi-
ren, büyük kaynak ve yatırım gerektirmeyen hizmetler verilmiştir. Nazım 
imar planları hazırlama yetkisi büyükşehir belediyesine, bu planlara göre 
uygulama planlarını hazırlama görevi ise ilçe belediyelerine bırakılmış-
tır. Dolayısıyla planlamada il sınırları içinde büyükşehir belediyesinin 
kontrolü ve denetiminde birliktelik ve tekdüzelik sağlanmaya çalışılmış-
tır (Keleş, 2012:4; Turan ve Duru, 2014:3; İzci ve Turan, 2013:133). 

5216 sayılı Kanun'un 7. ve 11. maddelerinde imar planlarının ha-
zırlanması ve denetimi konusunda büyükşehir belediyelerine geniş yet-
kiler tanınmıştır. Bu kapsamda 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her öl-
çekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; 
büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlaya-
cakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, 
parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek 
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 
parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak göre büyük-
şehir belediyesine verilmiştir. İlçe belediyeleri ise sadece 1/1000 ölçekli 
ilave imar planı, imar planında yenileme ya da mevzi imar planı gibi 
uygulama imar planlarını yapabileceklerdir. İmar konusu belediyelerin 
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en önemli yetki ve rant alanlarının başında gelmektedir2. İmar planları-
nın tüm aşamaları, ruhsatlandırma ve hatta kentsel dönüşüm büyükşehir 
belediyelerinin yetkisindedir. Gerektiğinde alt ölçekli bir planın üst öl-
çekli planla, üst ölçekli planın da alt ölçekli plan doğrultusunda bilim-
sel yöntemlerle değiştirilebilmesi gerekirken, yeni düzenlemede planlar 
arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde asıl yetki üst ölçekli planı ha-
zırlayan büyükşehir belediyesine tanınmıştır (Şahin, 2012:5). Bundan 
dolayı büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yetki çatışmalarının ve 
görev ihlallerin yaşanması kaçınılmazdır. Anket bulguları il düzeyinde 
planlama pratiğinin ve uygulama sistematiğinin olmamasının, Kanun'un 
uygulama sürecinde sorun yaşanmasına neden olduğunu söyleyenlerin 
oranının (%41,93), sorun yaşanmadığını söyleyenlerden (%38,70) daha 
fazla olduğunu göstermektedir.

Mevcut durumda hizmetlerin görülmesi bakımından asıl sorumlu-
luk büyükşehir belediyesine verilmiş, ilçe belediyeleri ise yardımcı bi-
rimler olarak kabul edilmektedir. Bu duruma büyükşehir belediyesinin 
ilçe belediyeleri üzerindeki denetim yetkisinin de eklenmesi çatışma ih-
timalini arttırmaktadır (Turan ve Duru, 2014:287). 

Büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyelerinin imar uygulamaları-
nı denetleme yetkisi vardır ve bu denetimin kapsamı ise konu ile ilgili 
her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların 
örneklerini almayı içerecek şekilde oldukça geniştir. Denetim sonucun-
da eksiklik ve aykırılıklar tespit edildiği takdirde verilen 3 aylık süre 
içinde bunlar giderilmezse büyükşehir belediyesinin bu eksiklik ve ay-
kırılıkları giderme yetkisi vardır. Büyükşehir belediyesi tarafından belir-
lenen ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere 
ilgili belediyeye bildirilir. İlgili belediye tarafından üç ay içinde aykı-
rılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Bu yetkiler 
6360 sayılı Kanun öncesinde verilmiştir fakat o dönem büyükşehir sınır-
ları il mülki sınırında değildi. Bundan dolayı büyükşehir belediyesinin 
imarla ilgili konularda neredeyse tek yetkili birim olması, ilçeler üzerin-
deki denetim yetkisinin amaç dışı kullanılabilme olasılığını gündeme ge-

2 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararları üzerinde yapılan bir çalışmada, Belediye 
Meclisi kararlarının %73'ünün imar konusunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. (Hansu, 2015:85–92).
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tirmektedir. Anket sonuçları imar uygulamalarının denetimi konusunda 
en fazla sorun yaşayan birimin ilçe belediyeleri olduğunu (%27,58) bunu 
sırasıyla büyükşehir belediyesi (%20, 68) ve onay talep eden vatandaşla-
rın (%20,68) izlediğini göstermektedir.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki arasında görev ve yetki 
karmaşası sebebiyle bazı hizmetlerin sunumunda aksamalar yaşanabil-
mektedir. Özellikle büyükşehir belediyesine tanınmış ancak büyükşehir 
belediyesinin isterse ilçe belediyelerine devredebileceği mezarlık alan-
larını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin 
ile ilgili hizmetleri yürütmek; her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösteri-
len yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve 
denetlemek; temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin 
görevler ile grup yollar konusunda yetki karmaşası yaşanabilmektedir. 
5216 sayılı Kanun'un 6360 sayılı Kanun'la değiştirilen 1/g bendinde, 
büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine 
bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptır-
mak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalış-
malarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere 
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam 
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bul-
var, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara 
numara verilmesi işlerini gerçekleştirme görevleri büyükşehirle ilçe be-
lediyeleri arasındaki bir başka çatışma alanıdır. Örneğin iki caddenin 
kesişme noktasında bulunan bir işyerinin her iki caddeye bakan tabela-
ları için ayrı belediyelere ilan ve reklam vergisi ödemesi gerekmektedir. 
Bunun dışında grup yollarının yapımı, bakımı vb. hizmetler bakımından 
da hangi yolun büyükşehir, hangisinin ilçe belediyesinin hizmet sahasın-
da olduğu konusu ihtilafa neden olabilmektedir. Ancak ihtilafların çö-
züm mercii olarak büyükşehir belediye meclisi yetkilendirildiği için bu 
meclislerde ilçe belediyelerinin aleyhine kararlar alınması muhtemeldir. 
Özellikle yeni büyükşehir statüsü kazanan ve büyükşehir belediye tec-
rübesi olmayan iller için ilçe belediyeleri ile koordinasyonun sağlanması 
ve kırsal alana hizmet götürülebilmesi için yeni örgütlenmelere ihtiyaç 
duyulmaktadır (Apan, 2016:11). 6360 sayılı Kanun uygulama süreci ba-
kımından değerlendirildiğinde, büyükşehir belediyelerinin kırsal alan 
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yönetimi konusunda deneyim kazanması için henüz yeterli bir sürenin 
geçmediği (%50) ifade edilmektedir.

4.2. Büyükşehir Belediyelerinin Ölçeklerinin 
Genişlemesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Köylerin ve beldelerin mahalle statüsüne dönüştürülerek büyük-
şehir belediyesinin ve ilçelerin sınırlarının genişletilmesi bazı sorunlara 
neden olmaktadır. Ölçek genişlemesi gerek mali gerekse görev ve yetki 
boyutları bakımından büyükşehir belediyesinin lehine sonuçlar üretir-
ken ilçeler bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. 6360 sayılı 
Kanun ile büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin daha da arttırılması 
ilçe belediyelerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na bağlı diğer ilçe be-
lediyelerine göre daha zayıf konuma getirmekte, il içerisinde çok sayıda 
güçsüz ve yeni ilçe belediyeleri oluşturularak büyükşehir belediyesi-
nin il genelindeki ağırlığını ve denetimini güçlendirmektedir (Turan ve 
Duru, 2014:5). Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcilerinin anket 
sorularına vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, "6360 sayılı Kanun 
hizmetleri yerelde merkezileştirdi" diyenlerin oranı %38,70 iken, hiz-
metler daha çok yerelleşti diyenlerin oranı %29'da kalmaktadır.

Bununla birlikte aynı mekânsal alan üzerinde hem büyükşehir be-
lediyesinin hem de ilçe belediyelerinin sorumluluklarının bulunması ve 
birimler arasında hangi hizmetlerin nasıl ve kim tarafından sunulacağı 
meselesi belirsizliklere sebep olmaktadır. Anket bulguları da bu durumu 
desteklemektedir. Katılımcılar belediyeler arasında coğrafi sınır ve yetki 
temerküzünden kaynaklanan muhatap bulma sorunun arttığını ifade et-
mektedir. Bu sorunun ise en fazla büyükşehir belediyesi ile ilçe beledi-
yeleri arasında yaşandığı (%45,87) belirtilmektedir.

Hizmetlerin planlanması ve zamanlaması konusu da iki farklı be-
lediye arasında koordinasyon problemlerini gündeme gelmektedir. Ayrı-
ca aynı hizmeti (örneğin yol yapımı, temizlik, karla mücadele) birbirine 
çok yakın mekanlarda hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe be-
lediyesinin sunması hizmetlerde farklılıklara yol açmaktadır. Özellikle 
ilçe belediyelerinin araç, gereç, personel ve mali imkanlarının kısıtlı 
olması büyükşehir belediyelerini hemen her alanda daha fazla ön pla-
na çıkarmaktadır. Özellikle büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan 
geniş ölçekli bir çalışma alt birimlerde uygulanırken iletişim eksikliği, 
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siyasi düşünce farklılıkları ya da yöneticilerin siyasi geleceğine yönelik 
planları sebebiyle, hizmetlerde farklılıklara ve koordinasyon sorunlarına 
yol açabilmektedir. 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının farklı siyasi görüşlerden 
olması bazen işbirliği ve iletişim olanaklarını zayıflatarak karmaşaya ne-
den olabilmektedir. Büyükşehir belediyesi kendi yetkisinde olan ancak 
ilçe belediyesine devredebileceği hizmetleri uhdesinde tutabilmekte, 
devrettiği zaman ise bu hizmetlerde birlik ve standart sağlanamamak-
tadır. Ayrıca, büyükşehir ile ilçe belediyelerinin aynı hizmeti üreten 
birimleri arasında gerek mesafe gerekse yaklaşım farklıkları bulunması 
nedeniyle işbirliği ve koordinasyon sorunları yaşanması, hizmetlerin za-
manında ve etkin sunumunu engelleyebilmektedir. 

İl genelinde ulaşım planlama ve toplu taşıma sistemleri kurma yet-
kisi büyükşehir belediyesindedir. Ancak mahalleye dönüşen köylerin 
toplu taşıma taleplerini hangi belediyenin karşılayacağı belli değildir. 
Köyler mahalleye dönüştürüldükleri için il merkezindeki bir mahalle 
ile merkeze 50 km uzaklıktaki bir mahalle arasında fark yoktur. Eski 
köy/yeni mahallerin toplu taşıma hizmeti talep etme hakları vardır ve bu 
taleplerin karşılanması büyükşehir belediyelerine çok büyük mali kül-
fetler getirmektedir. Bunun dışında büyükşehir sınırlarının genişlemesi 
sonucunda hizmet maliyetleri artacağından dolayı kırsal alanda yaşayan 
vatandaşlardan su, çevre temizlik, gibi hizmetlere katılım bedeli alın-
ması gerekmektedir. Kırsal alanda yaşayanlar ise bu durumdan olumsuz 
etkileneceklerdir (Özer, 2013:119-120). 

Büyükşehirlerin ölçek genişlemesinde kaynaklanan sorunlarından 
biri de özellikle yeni büyükşehir olan illerin merkez nüfuslarının kendi 
ilçelerinden daha az olmasıdır. Örneğin, Hatay ile ilçesi İskenderun'un 
nüfusu birbirine yakındır. Muğla'nın Fethiye, Mardin'in Kızıltepe ve 
Nusaybin ilçelerinin nüfusları ise il nüfusundan daha fazladır. Bu ilçe-
lerin daha önce sahip oldukları imar planlama gibi önemli yetkilerden 
bazılarını büyükşehir belediyesine devretmek zorunda kalmaları (Duru, 
2013:34) bu ilçeler ile büyükşehir arasında işbirliği ve koordinasyon so-
runları doğurabilecektir.

6360 sayılı Kanun, (5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'u değiş-
tirerek) büyükşehir belediyelerinin vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile 
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elde edilen gelirden aldıkları payları değiştirmiştir. Yapılan değişiklikle 
genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir dışındaki belediyelerin payı 
%2,85'ten %1,50'ye, il özel idarelerine verilen pay %1,15'ten %0,5'e 
düşürülmüş, ancak büyükşehir ilçe belediyelerinin payı %2,50'den % 
4,5'e yükseltilmiştir. Bu %4,5'lık payın %90'ı nüfusa, %10'u da yüzöl-
çümü kriterine göre dağıtılmıştır. Büyükşehirlerin bir diğer gelir kalemi 
olan belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamından ayrılan pay %5'den %6'ya çıkarılmıştır. Büyükşehir bele-
diyelerine ayrılan bu % 6'lık payın, %60'ı ilgili büyükşehir belediyesine 
aktarılmakta, kalan %40'lık payın ise %70'i nüfusa, %30'u yüzölçümü-
ne göre büyükşehirler arasında paylaştırılmaktadır. Düzenlemeden önce 
pay dağıtımında sadece nüfus ölçütü söz konusu iken şimdi yüzölçümü 
de dikkate alınmaktadır (Karasu, 2014:186). 

Büyükşehir il merkezlerindeki ilçelerle diğer ilçeler arasındaki 
farkın kaldırılmasının diğer ilçeler için olumsuz etkileri olmuştur. Çünkü 
büyükşehir ile iç içe geçmiş ve büyükşehrin tüm imkanlarından yararla-
nan merkezdeki bir ilçe ile coğrafik yönden dağlık araziye ya da geniş 
topraklara sahip büyükşehre 150 km uzaklıktaki bir ilçenin eşit kabul 
edilmesi mümkün değildir. Bunun sonucunda il içerisinde her ilçeye 
aynı seviyede, kalitede ve zamanında hizmet götürmek zorlaşmaktadır.

Gerek çalıştay gerekse anket bulguları birlikte değerlendirildiğin-
de, hizmet sunulan alanın genişlemesi vatandaşların hizmet taleplerini 
nitelik ve nicelik olarak da değiştirdiği; mahalli müşterek nitelikteki ih-
tiyaçların benzeştiği ölçek olması bakımından ise il ölçeğinin sorunlu ol-
duğunu düşünenlerin oranının (43,33) daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

4.3. Yerleşim Alanlarının İdari Taksiminin Güncellenmesi 
İhtiyacı

Büyükşehirlerde yeni ilçeler kurulmuş ve köyler mahalleye dönüş-
türülerek bağlılıkları değiştirilmiştir. Köylerin çoğunluğunun merkez dı-
şındaki ilçelere bağlı olması ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin bu ilçelerden 
ya da büyükşehirden karşılanması zorunluluğu sorunları da beraberinde 
getirmiştir. 

Örneğin, eski köyler/yeni mahalleler geçmişte il özel idarelerinden 
ve köylere hizmet götürme birliklerinden aldıkları hizmetleri 6360 sayılı 
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Kanun sonrasında belediyelerden almaya başladılar. Ancak bu yeni ma-
halleler ile bağlı bulundukları ilçe arasındaki mesafe 50-60 kilometreye 
çıkabilmektedir. İlçe belediyesinin buralara yol, su, çöp, park alanı vb. 
kentsel hizmetleri merkeze yakın bir mahalle ile aynı seviyede götürmesi 
beklenemez. Bundan dolayı mahallelerin bağlılıklarının geçmişten ge-
len alışkanlıklardan ziyade, hizmetin vatandaşa en yakın yönetsel birim 
tarafından sunulması anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde yeni kurulan 
mahallelerin sakinlerinin hizmet taleplerini büyük oranda (%54,83) ilçe 
belediyesine daha sonra büyükşehir belediyesine (%22,58) ilettikleri ifa-
de edilmektedir.

Merkezdeki ilçelere bağlı olan kırsal mahalle sayısı ve bunların 
ilçeye olan uzaklığı diğer ilçelere oranla oldukça fazladır. Köyden mahal-
leye dönüşen birimlerin bir anda kırsal alandan kentsel alanın sınırları-
na dahil edilmeleri bu birimlerin artık kentsel hizmet talep etmelerinin 
önünü açtı. Ancak gerek aradaki mesafenin uzunluğu gerekse coğrafik 
koşulların elverişli olmaması kentsel hizmetlerin bu bölgelere merkezle 
aynı ölçüde sunulmasını imkânsızlaştırmaktadır. Ayrıca kırsalda bulu-
nan belediyelerin merkezde bulunan belediyelerden daha az gelire sahip 
oldukları halde çok sayıda yeni mahalleye hizmet götürmek zorunda kal-
maları, onları diğer belediyelere nazaran daha dezavantajlı konuma getir-
mektedir. Her ne kadar büyükşehir belediyesinin bütçesinden buralara 
5 yıl boyunca %10'luk pay aktarılması zorunluluğu getirilmiş olsa da bu 
pay sadece altyapı yatırımlarını kapsadığı için kırsal ilçe belediyelerinin 
yeni kaynak ihtiyacı kaçınılmazdır.

Bir diğer sorun alanı, yeni mahallerin bağlı bulundukları ilçe be-
lediyesine olan uzaklıklarından ziyade bazı hizmetleri aldıkları büyük-
şehir belediyesine daha fazla mesafede bulunmalarıdır. Örneğin yolların 
bakımı, çöp, toplu taşıma, su temini gibi hizmetler büyükşehir belediye-
si tarafından sağlanacağı için hizmeti alan ve sunan birimler arasındaki 
mesafe uzadıkça, Kanun'un ölçek ekonomisi, etkinlik ve verimlilik gibi 
temel gerekçelerine uymayan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Dolayı-
sıyla belediyeler arasında hizmet sunulan mesafe göz önüne alınmadan 
sadece hizmet temelli bir bölüşüm, yapılması büyükşehir modelini hede-
finden uzaklaştırabilmektedir.
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4.4. Kırsal Alanlarla İlgili Sınırlılıklar

6360 sayılı Kanun büyükşehir sınırları içerisinde kent-kır ayrımını 
ortadan kaldırarak il topraklarının tamamını kente dahil etmiştir. Ancak 
İstanbul ve Kocaeli gibi iller bir kenara bırakılacak olursa diğer büyük-
şehirlerde kırsal alanın büyüklüğü ortadadır. Beldeler ve köyler kağıt üs-
tünde mahalleye dönüştürülse de onların köye ait nitelikleri halen devam 
etmektedir. Bulgular, kır sayılan alanların 6360 sonrası fiilen kent haline 
gelmediğini düşünenlerin oranının daha yüksek olduğunu göstermiştir 
(%43,55). Köylerin ortak malları ise büyükşehir belediyelerine devredil-
miştir (Özçağlar, 2016:274). Ancak belediye temsilcilerinin çoğunluğu 
bu olumsuzluklara rağmen köylerin mahalleye dönüştürülmesini olumlu 
karşılamışlardır (%51,60). Hatta küçük ölçekli köy, belde belediyesi gibi 
mahalli idarelerin çözmelerinin mümkün olmadığı düşünülen ulaşım, sa-
nayileşme, çevre, atık gibi sorunlara büyükşehir belediyelerinin kalıcı 
çözümler getirdiği ifade edilmiştir (%79,20).

Köy halkı geçim kaynağını değiştiremeyeceği için mahalle statü-
süne geçmek onların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine engel teşkil et-
memelidir. Ancak büyükşehir sınırlarında hayvan yetiştirmek ya da hay-
van çiftliklerin varlığını sürdürmesi mevzuat bakımından imkansız hale 
gelmektedir. Çünkü 06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. mad-
desinde; "Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde, umumi caddelerde 
veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde hayvan ahırı bulun-
durulması memnudur" denilmektedir. Büyükşehir topraklarının tamamı 
büyükşehir belediyesinin mıntıkasına dahil edildiği ve belediye toprağı 
olmayan hiçbir alan kalmadığına göre bu Kanun il sınırları içinde hay-
vancılık yapılmasını yasaklamaktadır. Örneğin, aralarında kişisel husu-
met bulunan bir kişi, hayvan pisliklerinden veya kokusundan rahatsız 
olduğu yönünde bir komşusu hakkında şikayetçi olsa bu köylünün geçim 
kaynağı olan ahırının kapatılması gündeme gelecektir. Ülkemizde bir ta-
raftan hayvancılığı özendirici tedbirler alınırken diğer taraftan büyükşe-
hirlerde kısıtlayıcı uygulamaların ortaya çıkması, köylünün hayvansal ve 
tarımsal üretimini azaltacağı gibi işsizliği de artıracaktır. 

Geçmişte köylünün kırsal ihtiyaçları mahalli idare birlikleri ve il 
özel idareleri tarafından karşılanırken bir anda kentsel hizmetler konu-
sunda uzman olan belediyelere devredilmiştir. Fakat belediyeler kırsal 
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hizmetler konusunda yeterli deneyime, donanıma ve personele sahip ol-
madıkları için (Duru, 2015:28-29) bu hizmetlerin nasıl karşılanacağı ko-
nusu tereddütlere yol açmaktadır. Belediye temsilcileri anketinden elde 
edilen bulgular da büyükşehir belediyelerine iletilen taleplerin büyük 
çoğunluğunun (%92,85) kırsal alana ilişkin taleplerden oluştuğunu gös-
termektedir.

4.5. Kalite Sorunu

Kamusal hizmetlerin toplumun geneline belirli bir standartta su-
nulması, merkezden yönetimin bir avantajıdır. Ancak yerel halkın hiz-
met önceliklerinin en iyi şekilde belirlenmesi ve en uygun yöntemlerle 
sunulması ise yerinden yönetimin avantajları arasındadır. Halkın müş-
terek nitelikteki ihtiyaçlarının giderilmesinde ise en uygun ölçek yerel 
yönetimlerdir. Yerel yönetimler toplumun farklı kesimlerinden seçimle 
iş başına gelmiş farklı anlayışa sahip yöneticilere ve kaynaklara sahip-
tirler. Bundan dolayı belediyeler arasında hizmet görme anlayışları, kali-
tesi ve hızında değişiklikler ortaya çıkmaktadır. İl belediyelerinin kendi 
aralarında tekdüzelik olmadığı gibi, aynı büyükşehir belediyesi içinde 
dahi hizmet sunum farklılıklarının bulunması denetim eksikliği ve hiz-
met standartlarının geliştirilmemiş olmasına bağlanabilmektedir. Özel-
likle hizmet standartları belirlenmediği ve mevzuatla desteklenmediği 
için belediyeler arasında hizmet sunum farklılıkları görülmektedir. Hatta 
aynı büyükşehir belediyesinin farklı ilçe ve mahallelerde yürüttüğü hiz-
metler dahi çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte aynı ilçeye bağlı 
merkezdeki mahalleler ile kırsal alandaki yeni mahalleler arasında da 
standardizasyon sağlanamamaktadır. Halbuki yeni dönüşen mahalleler-
de yaşayan vatandaşlar tıpkı merkezdeki gibi aynı kalitede ve miktarda 
hizmet beklentisi içindedirler. Belediye temsilcileri, il ölçeğinde büyük-
şehir belediyesinin sunduğu hizmetlerde standartlaşma olduğunu ve bu 
hizmetlerin yerel niteliğini kaybettiği düşünmekte (%48,72) ancak bu 
durumun yerel hizmet sunumunda olumlu yönde gelişmeler sağladığını 
(%81,1) ifade etmektedirler. Her ne kadar belediye temsilcilerinin ço-
ğunluğu (%61,28) dönüşüm sonrası büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 
hizmet sunumlarında hız ve kalitenin arttığını iddia etseler de bunun ger-
çekliğinin ilçe ve mahalle sakinleri tarafından teyit edilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır.
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Hizmetlerde çeşitliliğe yol açan etmenlerden arasında yerel yöne-
ticilerden kaynaklanan farklılıkların da önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri yerel mevzuat ve beledi-
yecilik konusunda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları zaman kay-
nakların birimler arasında tahsisinden, hizmetlerin nasıl karşılanacağına 
kadar pek çok alanda olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir. 

5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalıştay oturumlarında ortaya konulan büyükşehir belediyesi ve 
ilçe belediyeleri arasında yaşanan sorunlar yukarıda detaylı bir şekil-
de açıklanmıştır. Belirlenen sorunlara uygulayıcıların, bürokratların ve 
akademisyenlerin önerileri doğrultusunda büyükşehir-ilçe belediyeleri 
ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine yönelik geliştirilen kapsamlı çözüm 
önerileri ise şunlardır:

Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Yetki Paylaşımı 
Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

• İmar ve planlama hizmetleri ile ilgili tüm yetki Büyükşehir be-
lediyelerine verilmeli.

• Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki tanımlamalarının açık 
ve anlaşılır hale getirilmeli.

• Madencilik faaliyetleri ile ilgili tüm yetki Büyükşehir beledi-
yelerine verilmeli.

• Vali başkanlığında, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye baş-
kanlarının olduğu bir toplantıda sınırlarla ilgili sorunlara çözüm 
getirilebilir. Bu konuda mevzuatta bir düzenleme yapılabilir. 

• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün mevzuata ilişkin bir 
düzenleme yapması ile grup yolu sorununa çözüm getirilebilir.

Büyükşehir Belediyelerinin Ölçeklerinin Genişletilmesinin 
Ortaya Çıkardığı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

• Büyükşehir ile ilçe belediyelerinde, aynı hizmeti yürüten birim 
çalışanları haftalık ya da aylık koordinasyon toplantıları yapa-
bilir. 
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• Uygulayıcıların iyi niyetli ve iletişime açık olması koordinas-
yon sorunlarının çözümde etkili bir yol olarak kullanılabilir. İyi 
niyetli iletişim için hizmetçi eğitim çalışmaları yararlı olabilir. 

• Merkeze uzak, kırsalda kalan ilçe belediyelerine yönelik özel 
düzenlemeler yapılmalı. 

• Büyükşehir belediyesi olan ve Büyükşehir belediyesi olmayan 
iller arasında gelir dağılımında adaletli bir dağılım sağlanmalı.

• Şehir içi-şehir dışı ulaşım hizmetine yönelik bir tanımlama ya-
pılmalı.

• Merkez dışında kalan ilçe belediyeleri güçlendirilmeli.

• Geniş ölçekli yatırım hizmetleri Büyükşehir tarafından, küçük 
ölçekli hizmetler ilçe belediyeleri tarafından yerine getirilmeli.

Yerleşim Alanlarının İdari Taksiminin Güncellenmesi İhti-
yacına Yönelik Çözüm Önerileri

• 6360 sayılı Kanun sonrası ilçe sınırları yeniden gözden geçi-
rilmelidir.

Büyükşehir, Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında fiziki bölüşüm-
den çok görev bölüşümü ön plana çıkarılırsa sorun çözümü sağlanabilir.

• Merkez ilçedeki belediye görevleri ile merkez ilçe dışında ka-
lan ilçe belediyelerinin görevleri mevcut kanunda aynı şekilde 
tanımlanmaktadır. 

• Uygulama sürecinde ise merkez ilçe kırsalda kalan ilçelere 
göre daha avantajlı bir birim olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 
avantaj göz önünde bulundurularak merkez dışında kalan ilçe 
belediyelerine daha fazla kaynak aktarımı yapılmalı.

Kırsal Alanlarla İlgili Sınırlılıklara Yönelik Çözüm Öneri-
leri

• İmar plansız alanlarda hayvan bakımı mümkün olmalı. Bu ko-
nuda mevzuatta bir düzenleme yapılmalı.

• Kırsal-Kentsel mahalle ayrımına gidilmeli.
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• 6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen birimler için 
özel bir düzenleme yapılabilir (Belediye meclis karar vb. yol-
larla). 

• Var olan durumu korumaya dönük bir düzenleme yapılabilir.

• Hayvancılık konusunda, büyük çiftlik kurulumlarını özendire-
cek uygulamalar hayata geçirilebilir. 

• Ruhsat alım süreci kolaylaştırılmalı.

Kalite Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri

• Kamu kaynaklarının kullanımı, vatandaşların hizmet taleple-
rinin giderilmesi için profesyonel eğitim süreçleri işletilmeli.

• Tüm belediyelerin uymak zorunda olduğu yerel hizmet stan-
dartları bilimsel olarak belirlenmeli ve bu standartlar mevzuat-
la desteklenmeli.

• Belediyeler üzerine Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin her 
ilde aynı düzeyde denetimlerini gerçekleştirmesi.

• Denetim göstergeleri amacına uygun şekilde yeniden tasarlan-
malı ve uygulanmalı.

• Belediyelerin denetlenmesi sırasında denetimle ilgili standart-
lar dikkate alınmalı. 

5.1. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Yetki 
Paylaşımı Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

Görev ve yetki paylaşımı, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyele-
ri arasındaki en önemli sorun kaynaklarından biridir. Bu sorunun temel 
parametreleri arasında ise ilk sırada imar ve planlama yetkisinin payla-
şımı gelmektedir. Büyükşehir genelinde imar bütünlüğünün sağlanması 
amacıyla imar planlarının yapılması ve denetlenmesi konusunda nihai 
yetki büyükşehir belediyesine verildiği için çalıştay katılımcılarının or-
tak görüşü, bu konuda ilçelere ait yetkinin de büyükşehir belediyesine 
aktarılması yönündedir. Böylece planların zamanında yapılması sağlan-
dığı gibi imar bütünlüğü tartışmaları da önlenebilecektir.
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Büyükşehir belediyesinin hizmet sahası tüm il toprakları, ilçelerin 
hizmet sahası ise ilçe sınırlarıdır. Dolayısıyla büyükşehir belediyesinin 
hizmet sahasına ilçeler de girmektedir. Bazı hizmetler3 konusunda her iki 
belediye yetkilidir. Bazı hizmetler4 ise büyükşehir belediyesinin görevi 
olmakla birlikte ilçe sınırları içinde olduğu için ilçenin görevlerinden 
ayrılması güçleşmektedir. Ayrıca büyükşehir belediyesine ait olup an-
cak ilçe belediyelerine devredebileceği hizmetler5 de bulunmaktadır. Bu 
görev karmaşasının önüne geçebilmek için her iki belediyenin görev ve 
yetkileri daha açık ve yanlış yorumlamalara sebebiyet vermeyecek şekil-
de yeniden düzenlenmelidir. Görevler ve yetkiler yeniden düzenlenirken 
hizmet sınırlarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için valinin 
başkanlığında büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının ya da temsilci-
lerinin katılacağı bir toplantıda veya mevzuat değişikliği ile belediyele-
rin mıntıka sorunları giderilebilir. Bazı büyükşehir belediye meclisleri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanlarını, almış olduk-
ları bir kararla düzenlemiş olmakla birlikte başkan ve meclis üyelerinin 
değişmesi, sorunu yeniden gündeme getirebilecektir.

Maden işletmeleri ile ilgili izinlerin hangi birimden alınacağı ko-
nusunda düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü il özel idareleri 
kaldırıldığı için maden alanları ile ilgili izinler her iki belediyenin yetki 

3 Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar 
için konukevleri açmak, devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakı ve ona-
rımı, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılama, sağlıkla ilgili her türlü tesis 
açma ve işletme, mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunması, ba-
kım ve onarımını, gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapma, gıda bankacılığı yapma gibi görevler 
her iki belediyenin de göre alanındadır. Bkz. (Memiş, 2014:14) 

4 Bu hizmetler 5216 sayılı Kanun'un 7. Madde (g) bendinde sayılan; mahalleleri ilçe merke-
zine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 
onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım 
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; 
ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cad-
de, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi, mezarlık 
alanlarını tespit etme hizmetleridir.

5 Mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, her çe-
şit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar 
plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve 
denetlemek temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye 
meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler (5216 7/z).



Mustafa Lamba 77

alanına girmektedir. Bu konudaki tüm yetkilerin büyükşehir belediyesi-
ne bağlı bir merkezde toplanması il düzeyinde bütünlüğü sağlayacaktır.

Belediyeler arasında görev ve yetki anlaşmazlığına yol açan bir 
diğer mesele grup yollarının yapımı, bakımı ve temizliğidir. Bu soru-
nun çözümünün belediyelere bırakılması durumunda her yönetim de-
ğişikliğinde sorun tekrar gündeme geleceği için Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü'nün mevzuata ilişkin bir düzenleme yapması halinde kesin 
çözüme kavuşacaktır.

5.2. Büyükşehir Belediyelerinin Ölçeklerinin Genişletil-
mesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlara Yönelik Çözüm 
Önerileri

Ölçek genişlemesinin ve hizmet çakışmalarının ortaya çıkardığı 
sorunların başında koordinasyon eksiklikleri gelmektedir. Sorunun çö-
zümüne yönelik olarak büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında özellikle 
aynı hizmet birimlerinde çalışan personellerin aylık ya da haftalık belirli 
periyotlarda bir araya gelerek istişare ve planlama toplantıları yapmaları 
bu alanda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Çalışanların 
iyi niyetli iletişime açık olmaları bu toplantılardan beklenen faydanın 
ortaya çıkmasında hayati öneme sahiptir. Çünkü farklı belediye temsilci-
lerinin soruna, kişisel, ideolojik ya da partizanca yaklaşabilecekleri var-
sayımı altında iyi niyetli iletişim kanallarının açık tutulması ve bunun 
için gerekirse hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması uzlaşı ihtimalini 
güçlendirecektir.

Ölçek genişlemesinin gündeme getirdiği sorunlardan bir diğeri, 
bütçede giderlerinin gelirlerden daha fazla artıyor olmasıdır. Büyükşe-
hir belediyelerinin sadece hizmet sahaları genişlememiş, aynı zamanda 
hizmetlerde de farklılaşmalar olmuştur. Sadece kentsel hizmetleri yürü-
ten bir belediye bundan sonra kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hem 
kentsel hem de geçmişte il özel idaresinin yürüttüğü kırsal alana yönelik 
ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdür. Eski köy/yeni mahallelerde yaşa-
yan vatandaşların her ne kadar vergi vb. bazı yükümlülükleri bir süre 
ertelenmiş olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda büyükşehir sakini ola-
rak vergilendirilecekleri için belediyelerden büyükşehirde yaşayan bir 
vatandaş ile aynı hizmeti bekleme hakkına sahiptirler. Bundan dolayı 
büyükşehir yapılan iller ile diğer illerdeki belediyeler arasındaki gelir 
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dağılımı adaletli bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sadece iller ara-
sında değil merkezdeki ilçelerle merkeze uzak olan ilçeler arasında da 
gelir paylaşımı, belediyelerin ihtiyaç ve imkanları ölçüsünde yeniden ele 
alınmalı ve merkeze uzak belediyelerin payları yükseltilmelidir. Burada 
sorunun kaynağı, merkeze uzak ilçe belediyelerinin gerek bütçe gerekse 
insan kaynakları ve teçhizat bakımından yeterli olmadıkları halde görev 
sahasının genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür belediyelerin gö-
rev ve yetkileri merkezdeki belediyelerden farklı olmalıdır. Merkezdeki 
belediyeler büyükşehir belediyesinin (yeni büyükşehirler için il beledi-
yesinin) imkanlarından eskiden beri yararlandıkları için pek çok soru-
nu çözmüş durumdadırlar. Merkeze uzak ilçe belediyeleri ise zaten gelir 
yetersizliği ile mücadele ederken bir de sınırlarının genişlemesiyle karşı 
karşıya kalmışlardır. Anket bulguları hizmette halka yakınlık ilkesinin 
uygulama süreçlerinde karşılık bulabilmesi için ilçe belediyelerinin güç-
lendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (%80,65).

Bu konuda önemli bir sorun da ulaşım konusunda yaşanmaktadır. 
İl genelinde ulaşım hizmetlerini planlama ve yürütme yetkisi büyükşehir 
belediyesine verilmiştir. İl sınırlarının tamamı büyükşehir meskun sahası 
sayıldığı için nerelerin şehir içi, nerelerin şehir dışı ulaşım hizmetlerine 
dahil olduğu tartışmalıdır. Uzak bir mahallede yaşayan vatandaşlar için il 
ya da ilçe merkezine toplu taşıma hizmeti verilip verilmeyeceğinin, eğer 
verilecekse hangi belediye tarafından bu işin üstlenileceğinin tanımlan-
ması gerekmektedir. Bütünşehir modelinin getiriliş amaçlarının başında, 
ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmak, etkinlik ve verimliliği 
arttırmak yer almaktadır. Ancak merkezden uzak yerleşim yerlerine kü-
çük ölçekli hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından götürülmesi bu 
amaçlarla örtüşmemektedir. Dolayısıyla il genelini ilgilendiren geniş öl-
çekli yatırımların büyükşehir belediyesi tarafından küçük ölçekli yatırım 
ve hizmetlerin ise ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilmesi 6360 
sayılı Kanun'un genel gerekçesinde belirlenen amaçlara ulaşılmasını 
kolaylaştıracaktır. Subsidiarite ilkesi bakımından da hizmetin vatandaşa 
en yakın birim tarafından yürütülmesi sağlanmış olacaktır. Eğer bir ilçe 
belediyesi küçük ölçekli bir hizmeti sunmada yetersiz kalırsa büyükşehir 
belediyesi gerekli desteği sağlamalıdır.
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5.3. Yerleşim Alanlarının İdari Taksiminin Güncellenmesi 
İhtiyacına Yönelik Çözüm Önerileri

Belde ve köylerin mahalleye dönüşmesi ve bağlılıklarının değiş-
mesi ile birlikte ilçe belediyelerinin hizmet sınırları genişlemiştir. Bun-
dan dolayı,  hizmetlerin hızlı, etkin ve ekonomik olarak sunulabilmesi 
için sınırların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Belediyeler 
arasında fiziki paylaşımdan çok görev paylaşımının yapılması, hem görev 
karmaşasını engelleyecek hem de farklı bölgelerde hizmet sunum farklı-
lıklarından kaynaklanan yakınmaları azaltacaktır. Çünkü aynı hizmetler 
farklı olanaklara ve yönetim kadrolarına sahip belediyeler tarafından su-
nulduğu zaman, kalite, miktar, hız, verimlilik gibi pek çok yönden fark-
lılaşabilmektedir. 

6360 sayılı Kanun ile birlikte ölçek genişlemesinin yarattığı bir 
diğer sorun, ilçeler bakımından ayrıma gidilmemesinden dolayı, merkez 
ilçe ve diğer ilçe arasındaki görev, yetki ve kaynak farklılıklarının orta-
dan kaldırılmasıdır. Halbuki merkezdeki ilçelerle merkez dışındaki il-
çelerin hizmet alanları, ihtiyaçları, yatırım ve hizmet öncelikleri vb. aynı 
değildir. Özellikle yeni mahallelere kavuşan kırsaldaki ilçe belediyeleri, 
ölçek genişlemesine bağlı olarak sorumluluk alanlarındaki uzak bölgele-
re dahi kentsel hizmet götürmek zorunda olmaları nedeniyle merkezdeki 
belediyelerden farklı hizmetleri yerine getirmektedirler. Ayrıca merkez-
deki belediyeler büyükşehrin merkezinde yer aldıkları için büyükşehir 
belediyesinin kaynaklarından en fazla bunlar faydalanmaktadır. Böylece 
merkez ilçelere nazaran hem kaynak ve hizmet, hem de mevzuat bakı-
mından daha dezavantajlı konumda bulunmaktadırlar. Merkez ve ilçe 
belediyelerinin aynı mevzuata tabi olmasından kaynaklanan sorunları 
aşabilmek maksadıyla bu belediyelerin görev tanımlarının mevzuatla ye-
niden belirlenmesi ve merkez dışındaki ilçe belediyelerine merkezden 
daha fazla kaynak aktarılması gerekmektedir.   

5.4. Kırsal Alanlarla İlgili Sınırlılıklara Yönelik Çözüm 
Önerileri

Bütünşehir modeli ile birlikte il sınırlarının tamamı kentsel ala-
na dahil olmuştur. Mevzuat bakımından durum böyle olsa da fiili durum 
aynı değildir. Çok sayıda vatandaşımız büyükşehir sınırları içerisinde 
eksiden tabi olduğu Köy Kanunu koşullarına göre hayatını sürdürmekte-
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dir. Büyükşehir sınırları içerisinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılma-
sı daha önce de belirtildiği üzere mevzuat engeline takılmaktadır. Eğer 
herhangi bir düzenleme yapılmazsa bu durumun ülkemizin hayvancılık 
sektörüne olumsuz etkileri olabilecektir. Bu mahallerde üretim yapan in-
sanlar büyükşehir olmanın getirdiği yeni maliyetlere katlanacakları için 
önümüzdeki yıllarda gelirlerinde azalmalar olacaktır. Çünkü onlar köy 
hayatının sağladığı pek çok olanak ve kolaylıktan yararlanarak üretim 
faaliyetlerini yürütmektedirler. Dolayısıyla il ya da ilçe merkezindeki bir 
mahalle ile daha düne kadar köy olup şimdi mahalleye dönüşen bir biri-
min benzerliklerinden çok farklılıkları ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla 
yapılacak bir düzenleme ile kırsal ve kentsel mahalle ayrımı yapılmalı ve 
kırsal mahallerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri çeşitli teşvik paketleri 
ile desteklenmelidir. Bu yörelerde tarımsal üretim yapacak girişimcilerin 
ve üreticilerin ruhsat işlemleri kolaylaştırılmalıdır. 

Büyükşehir belediyeleri tarımsal planlama konusunun kendile-
ri için en az geleneksel hizmet sunumları kadar öncelikli olduğunu, bu 
konuda tarımsal/kırsal hizmetler daire başkanlıkları oluşturduklarını ve 
tarımsal ve kırsal hizmetlerin büyükşehir belediyesinin hizmet yapı ve 
anlayışı ile uyumlu olduğunu belirtmişlerdir (Bkz. Anket B).

5.5. Kalite Sorununa yönelik çözüm önerileri

Günlük yaşantımızdaki hizmetlerin büyük çoğunluğunu belediye-
lerden almaktayız. Belediyeler ise çeşitli alanlardaki bu hizmetleri yeri-
ne getirebilmek amacıyla önemli miktarda kamu kaynağı kullanmakta-
dır. Kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik kullanılırken, vatandaşların 
hizmet taleplerinin de aynı şekilde karşılanması yerel olduğu kadar ulu-
sal bir meseledir. Belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri toplu-
mun farklı meslek gruplarından geldikleri için belediyecilik konusunda 
her zaman gerekli bilgi ve tecrübe sahibi olamayabilirler. Bundan do-
layı kamusal kaynakların amacına ve standartlara uygun kullanımının 
sağlanmasında belediye yöneticilerinin yerel hizmetler ve belediyecilik 
konusunda akademisyen ve uygulayıcılardan oluşan profesyonellerden 
eğitim almaları büyük faydalar sağlayacaktır.

Büyükşehir sınırları içerisinde ortaya çıkan hizmet sunum ve kalite 
farklılıklarının giderilebilmesi için konunun uzmanlarından oluşan bir 
heyet tarafından bilimsel yöntemlerle ve yasal güvence altına alınarak 
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yerel hizmet standartları belirlenmelidir. Standartların mevzuatla belir-
lenmiş olması, hizmet kalitesinin ve standardının seçim sonrası değişik-
liklerden etkilenmesini önleyecektir. Aynı zamanda standardize edilmiş 
hizmetler denetim bakımından da birlik sağlayacaktır. 

İlçe belediyelerinin imar planları büyükşehir belediye meclisi ta-
rafından onaylanmakta ve denetlenmektir. Özellikle belediyelerin farklı 
siyasi partilerden oluşması durumunda büyükşehir belediyesinin imar 
planlarının kabulü ve denetim konusunda kendilerine sübjektif davran-
dığı yönünde eleştiriler ortaya çıkabilmektedir. İmar planlarının dene-
timi konusunda belirli kriterler ve standartlar getirilmesinin, ilçe bele-
diyeleri arasındaki farklı uygulamaların ve şikayetlerin önüne geçeceği 
düşünülmektedir. 

Belediye temsilcileri, Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin denetim-
lerinin iller bakımından farklılık gösterdiğini ifade etmişlerdir. Sorunun 
çözümü için denetimde birlik sağlanmalı ve iller arası farklılıklar İçişleri 
Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı ile görüşmeler yapılarak çözülmelidir. 
Denetimle ilgili standartlar belirlenmesi ve denetçiler tarafından bu stan-
dartlar doğrultusunda denetimler yapılması belediyelerin yakınmalarını 
azaltacaktır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

6360 sayılı Kanun'la birlikte Türkiye'de büyükşehir yönetim mo-
deli kentlerin tamamını kapsayacak şekilde bütünşehir modeline dönüş-
türülmüştür. Büyükşehir belediyeleri, bu dönüşüm sonrasında il düze-
yinde en yetkili birim haline getirilirken büyükşehirlerde iki kademeli 
yönetim modelinden vazgeçilmemiştir. İl sınırlarının tamamında yetkisi 
ve görevleri olan bir büyükşehir belediyesi ile yetkisi ve görevleri ilçe 
sınırlarına genişletilmiş olan ilçe belediyelerinden oluşan bu yapı önce-
sinde uygun ölçekte pilot uygulamaları olmadığı için bazı sorunları gün-
deme getirmiştir. 

Bütünşehir modeli ülkemizde 2014 yerel seçimlerinden itibaren 
uygulanmaya başladığı için henüz yeni bir modeldir. Bazı sorunlar ve 
aksaklıklar Kanun'un hazırlanma aşamasında çözülmesi gerekirken, 
bazı sorunların ise ortaya çıkmadan bunlar hakkında önceden öngörüler-
de bulunmak pek de kolay değildir. Bu çalışmada 6360 sayılı Kanun'un 
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yaklaşık 2,5-3 yıllık bir uygulama süreci sonucunda büyükşehir ve ilçe 
belediyesi ilişkilerinde ne tür sorunlar ortaya çıkardığı ve bunlara yöne-
lik çözüm önerilerinin neler olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalıştay oturumlarında ve anket çalışmalarından elde edilen çık-
tılar doğrultusunda büyükşehir-ilçe belediyeleri arasındaki temel sorun 
alanlarının büyük bir kısmının ölçek genişlemesinden kaynaklandığı gö-
rülmektedir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin ilçeleri de kapsayacak 
şekilde genişletilmesi görev ve yetki çakışmalarına neden olmaktadır. 
Bu ilişkide büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri üzerinde kullana-
bileceği (imar planlarının hazırlanması ve onaylanması, bütçenin onay-
lanması, mali ve teknik olanaklar gibi konularda) gücünün ve yetkilerin 
daha fazla olması bu belediyeleri ilçe belediyeleri karşısında üstün ko-
numa getirmektedir. 

Ölçek genişlemesinin gündeme getirdiği bir diğer sorun ise hiz-
meti sunan birim ile hizmetten yararlanacak birimler arasındaki mesa-
fenin oldukça uzamış olmasıdır. Mesafe uzadıkça hizmet maliyetleri art-
makta bu da Kanun'un ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanma 
amacına uygun düşmemektedir. Ayrıca birbirinin sınırı olan bölgelerde 
aynı hizmeti sunan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birimleri arasın-
da koordinasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Yönetsel alanda yaşanan 
bu sorunlara ilaveten ölçek genişlemesinden kaynaklanan mali sorunlar 
da eklenmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin köyden mahalleye 
dönüşen birimlere kentsel hizmetleri götürmekle yükümlü olması ve bu 
hizmetlerin götürüleceği mesafenin il ve ilçe merkezlerine olan uzaklığı-
nın hizmet maliyetlerini yükseltmesi özellikle bütçe imkanları daha kı-
sıtlı olan ve kırsalda bulunan ilçe belediyelerini olumsuz etkilemektedir. 
Bu sebeplerle kırsal alana uzak mesafelerden büyükşehir belediyesinin 
getirmesi gereken hizmetlerin ilçe belediyelerine gerekli mali ve teknik 
olanaklarla birlikte mevzuat değişikliği yapılarak devredilmesi sorunla-
rın çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca uygun ölçeği bulabilmek için 
mahallelerin ilçelere ve büyükşehir belediyesine bağlılıklarının tekrar 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun önemli bir faydası ulaşım hiz-
metlerinde görülecektir. Çünkü il ve ilçe merkezine uzak mesafelere şe-
hir içi ulaşım hizmetlerinin götürülmesi belediyelerin görevidir. Ancak 
hangi belediyenin bu sorumluluğu nasıl yerine getireceği tartışmalıdır. 
Mevzuat değişikliği ile bu konulara açıklık getirildiği takdirde kaynakla-
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rın daha etkin, verimli, ekonomik ve yerinde kullanılması gerçekleşmiş 
olacaktır. 

30 büyükşehir belediyesinin büyük çoğunluğunun toprakları geniş 
bir alana yayılmaktadır. Bundan dolayı bu kentlerin kırsal alan toprak-
ları oldukça geniş olup halkın önemli bir kısmı geçimini tarım ve hay-
vancılıkla sağlamaktadır. Büyükşehirlerde kırsal alan ayrımının ortadan 
kaldırılarak tüm il topraklarının kentsel alana dahil edilmesi bu yöreler-
de yaşayan insanların hayvancılık faaliyetlerini yapmalarına engel teşkil 
etmektedir. Şu anda sorun yaşanmamakla birlikte mevzuat değişikliği ya-
pılmadığı takdirde bu faaliyetlerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde 
yapılması engellenebileceği için hem tarımsal üretime, hem de istihdama 
olumsuz yansımaları olacaktır.  Sorunun çözümüne yönelik olarak kırsal 
ve kentsel mahalle ayrımına gidilmeli ve köyden dönüşen mahalleler için 
özel düzenlemeler yapılmalıdır.

Büyükşehirler arasında hizmet sunumundan kaynaklanan kali-
te, hız vb. farklılıklar olabilmektedir. Ancak aynı büyükşehir sınırları 
içerisinde aynı hizmetin farklı belediyeler tarafından sunulması ya da 
aynı belediye tarafından şehrin farklı yerlerine farklı kalitede hizmet su-
nulması vatandaşlar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bundan dolayı 
yerel hizmetler için bilimsel metotlarla standartlar geliştirilmeli ve bu 
standartlar yasal güvence altına alınmalıdır. Hizmet standartlarının be-
lirlenmiş olması denetim bakımından aynı standartların kullanılmasını 
sağlayacağından, denetim hizmetlerinde de standardizasyon sağlanmış 
olacaktır. 

Büyükşehirlerde yapılan değişikliklerden beklenen faydanın sağ-
lanması iki kademeli modelin işleyişine bağlıdır. Kademeler arasında 
çatışma alanları ne kadar azaltılır ve uzlaşı alanları ne kadar çoğaltılırsa 
sistemin başarıya ulaşma olasılığı o derece yükselir. Sistemin işleyişine 
yönelik iyileştirmeler mümkün olduğunca mevzuat değişikliği ile yapıl-
malı, belediyelerin uzlaşmasını ve inisiyatif kullanmalarını gerektiren 
alanlar azaltılmalıdır. Çünkü belediyelerin karar ve yürütme organları 
seçimle işbaşına geldiği için farklı siyasi görüşten ve toplumsal kesim-
den insanlardan oluşmaktadır. Belediye başkanları aynı siyasi görüşten 
olsalar dahi geleceğe yönelik hedefler çakıştığı zaman büyükşehirler uz-
laşıdan çok mücadele alanı haline gelebilir. 
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EK: 

A- 6360 SAYILI KANUN GENEL DEĞERLENDİRME 
ANKET SONUÇLARI

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

%

Evet 67,64

Hayır 31,90

2- 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, belediyenizde sürecin aşamalarını 
belirginleştiren hukuki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb) yapıldı mı? (Ce-
vabınız evet ise, başlıklar halinde ne tür çalışmalar yapıldığını sıralayınız.)

%

Evet 47,99

Hayır 36,62

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

%

Birim Oluşturuldu 23,64

Bir yetkili tayin edildi 20,43

Olağan takip gerçekleştirildi 42,34

Takip edilmedi 2,22

Takip öngörülmedi 3,69

4- Kendi ilinizdeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri uygulamalarını dikkate aldığı-
nızda, "İl ölçeğinde yetkileri genişletilen büyükşehir belediyelerinin sunduğu 
hizmetlerde standartlaşma oldu ve sunulan hizmetler yerel nitelikli olma özelli-
ğini (subsidiarite) kaybetti" söylemine katılır mısınız?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 12,25

Evet, katılıyorum 36,47

Kararsızım 17,55

Hayır, katılmıyorum 31,18

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,54
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5- 6360 sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, ilinizdeki yerel hizmet su-
numlarında yaşanan gelişmeler ne yöndedir?

%

Kesinlikle olumlu 40,14

Kısmen olumlu 40,97

Mevcut durum konusunda kararsızım 8,35

Olumsuz 9,72

Kesinlikle olumsuz 0,81

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

%

Evet, talep edilen hizmetler oldukça değişti 21,16

Evet, talep edilen hizmetler genel olarak değişti 51,53

Niteliksel değişim konusunda kararsızım 7,53

Hayır, talep edilen hizmetler aynı nitelikte 17,22

Diğer (lütfen belirtiniz........) 1,88

7- 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar/bilinmez-
likler/hukuki sorunlar hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü'ne iletilen taleplere (sıkça sorulan sorular) ilişkin sayısal veriler be-
lediyenizce takip edildi mi?

%

Evet, kesinlikle takip edildi 17,07

Evet, takip edilmeye çalışıldı 40,31

Takiplerin niteliği konusunda kararsızım 24,79

Hayır, takip edilmedi 8,24

Hayır, takip öngörülmedi 1,90

8- İlinizde, 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde yerel hizmetlere yönelik 
vatandaşlara, paydaşlara ve/ veya kurum çalışanlarına yönelik beklenti-netice 
(memnuniyet) anketi uygulandı mı?

%

Evet, kapsamlı bir çalışma yapıldı 14,60

Evet, genel nitelikli bir çalışma yapıldı 29,56

Yapılan çalışmaların yeterliliği konusunda kararsızım 24,50

Hayır, herhangi bir çalışma henüz yapılmadı 26,13

 Hayır, herhangi bir çalışma yapılması öngörülmedi 5,22
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9- "Daha önce kır sayılan bir yerleşim yerinin büyükşehir belediyesi ile birlikte 
kentin bir parçası haline gelmesi, bu alanlarda modernleşmeyi getirdi" söylemi-
ne katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 10,47

Evet, katılıyorum 32,71

Kararsızım 13,27

Hayır, katılmıyorum 39,36

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 4,19

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

%

Hayır, Yaşanmadı 14,81

Genel olarak Halk-Belediye ilişkilerinde 25,31

İlçe Belediyesi-BŞB ilişkilerinde 45,87

Muhtar-ilçe belediyesi ilişkilerinde 3,61

Muhtar-BŞB ilişkilerinde 3,31

Halk-Muhtar ilişkilerinde 1,09

Belediye-mülki idare ilişkilerinde 6,01

11- 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecindeki gözlemlerinizi dikkate alarak, "Bu 
yolla Türk idari yapısı başkanlık sistemine hazırlanıyor" söylemine katılıyor 
musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 11,36

Evet, katılıyorum 36,01

Kararsızım 28,36

Hayır, katılmıyorum 19,48

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,65
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B- İLGİLİ BİRİMLER BAKIMINDAN ANKET SONUÇLARI

Eğitim Durumunuz %

İlkokul 0,00

Ortaokul 0,00

Ortaöğretim 0,00

Önlisans 3,22

Lisans ve üstü 96,78

1- "Kentsel dönüşüm mastır planı ve kentsel dönüşüm alanı belirleme yetkisi bu-
lunan büyükşehir belediyelerinde özellikle muhalefet partisinin yönetimde ol-
duğu ilçelerde kentsel dönüşüm bir cezalandırma aracına dönüştü" söylemine 
katılıyor musunuz? 

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 3,33

Evet, katılıyorum 13,33

Kararsızım 16,66

Hayır, katılmıyorum 60,00

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 6,67

2- 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, büyükşehir belediyelerinde ilçe dü-
zeyinde kademelendirme nasıl oldu? Eski köy/yeni mahalle sakinleri hizmet 
taleplerini;

%

Büyükşehir merkezinden talep etti 22,58

İlçe belediyelerinden talep etti 54,83

Mahalle muhtarından talep etti. 12,90

İletemeyerek pasifleşti 0,00

Diğer 9,67

3- Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında imar uygulamalarının de-
netim sürecinde nasıl bir görüntü oluştu?

%

Büyükşehir belediyesi sorun yaşadı 20,69

İlçe belediyeleri sorun yaşadı 27,58

Onay talep edenler sorun yaşadı 20,69

Süreç aynı kaldı, bir değişim olmadı 24,13

Diğer 6,89



Mustafa Lamba 91

4- "Hizmette halka yakınlık ilkesinin uygulama süreçlerinde karşılık bulabilmesi 
için ilçe belediyelerinin güçlendirilmesi gerekir" söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 54,83

Evet, katılıyorum 25,80

Kararsızım 9,67

Hayır, katılmıyorum 3,22

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 6,45

5- Yeni kurulan büyükşehir ilçe belediyelerinin kurumsal kimlik oluşum süreci 
nasıl işletildi?

%

Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı yürütüldü 50,00

Dışarıdan Destek (Teknik Destek Alındı) 14,28

Değişim Olmadı Süreç Devam Etti 32,14

Diğer 3,57

6- 6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında, coğrafi 
sınır ve yetki temerküzünden kaynaklanan muhatap sorununu ne yönde etkiledi?

%

Oldukça arttırdı 25,80

Kısmen arttırdı 32,25

Azalttı 12,90

Bir değişiklik henüz yaşanmadı 22,58

Diğer (Lütfen belirtiniz) 6,45

7- 6360 sayılı Kanun, "il içerisinde coğrafi sınır ve yetki sorunlarını büyük ölçüde 
çözmüş; temel yerel sorun ve hizmetlerde muhatabın kim olacağı sorununa kesin 
çözüm getirmiştir" söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 9,67

Evet, katılıyorum 41,93

Kararsızım 6,45

Hayır, katılmıyorum 29,03

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 12,90
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8- 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerinin sunduğu hiz-
metlerin görüntüsü ne yöndedir?

%

Daha çok yerelleşti 29,03

Daha çok merkezileşti 12,90

Yerelde merkezileşildi 38,70

Eskisi gibi, değişiklik olmadı 12,90

Diğer (Lütfen belirtiniz)    6,45

9- 6360 sayılı Kanun ile yapılandırılan büyükşehir belediye sistemi, sizce nasıl 
tanımlanır?

%

Eski sistemin devamı  6,66

Yeni bir yerel yönetim sisteminin ön uygulama pratiği 50,00

Türkiye için yeni bir yönetim sistemi denemesi 23,33

Küreselleşme sürecinde yeni yönetsel arayışların bir örneği 13,33

Diğer 6,66

10- İl düzeyinde planlama pratiğinin ve uygulama sistematiğinin olmayışı uygulama 
sürecine nasıl yansıdı?

%

Vizyon odaklı kararlar alındığı için sorun yaşanmadı 12,90

Etkin yönetim işletildiği için sorun olmadı 25,80

Sorun yaşanmadığı konusunda kararsızım 19,35

Bazı sorunlar yaşandı 35,48

Oldukça önemli sorunlar yaşandı. 6,45

11- "6360 sayılı Kanun ile belirlenen il ölçeği, mahalli müşterek nitelikteki ihti-
yaçların benzeştiği ölçek olmamıştır" söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 10,00

Evet, kesinlikle katılıyorum 33,34

Kararsızım 23,33

Hayır, katılmıyorum 23,33

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 10,00
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12- 6360 sayılı Kanun uygulama süreci, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir 
ilçe belediyelerinin kırsal alan yönetim deneyimi elde etmesi için yeterli bir 
süre mi?

%

Evet, süre yeterli 30,00

Hayır, kırsal alan yönetim deneyimi için daha çok süreye ihtiyaç var 50,00

Süreye bağlı bir sorun yok, uygulama pratiğinde eksiklikler var 16,66

Süreye bağlı bir sorun yok, yönetim kültürü etkili 0,00

Diğer 3,34

13- "6360 sayılı Kanun ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalle olarak 
büyükşehirlere bağlanması, uygulama sürecine bakıldığında doğru bir karar" 
söylemine katılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 32,25

Evet, katılıyorum 19,35

Kararsızım 9,67

Hayır, katılmıyorum 32,25

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 6,45

14- 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, tarımsal planlama ve politika üretimi 
büyükşehir belediyeleri için ne kadar öncelikli oldu? 

%

Geleneksel kentsel hizmet sunumları kadar öncelikli 31,03

Yeni tanımlanan hizmetler kadar öncelikli 17,24

Görev tanımında yer aldığı için öncelikli 24,13

Sıradan hizmetler kadar öncelikli 20,69

Öncelikli değil 6,89

15- Büyükşehir belediyelerinde oluşturulan tarımsal/kırsal hizmetler daire başkan-
lığı hizmet tanımı nasıl belirlendi?

%

Kanunla 11,11

Yönetmelikle 29,63

Mevcut düzenlemelerden yararlanılarak 44,44

Hizmet tanımı oluşturulması henüz planlama aşamasında 3,70

Hizmet tanımı yapılması öngörülmedi 11,11
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16- 6360 sayılı Kanun uygulama sürecine göre; tarımsal ve kırsal hizmetler büyük-
şehir belediyelerinin hizmet yapı ve anlayışı ile ne kadar uyumludur?

%

Oldukça uyumludur 17,85

Genel olarak uyumludur 32,14

Uyumluluk konusunda kararsızım 28,57

Uyumsuzdur 17,85

Oldukça uyumsuzdur 3,57

17- Küçük ölçekli (Köy, Belde Bel. vb.) mahalli idarelerce çözülmesi mümkün 
görünmediği düşünülen; çevre, sanayileşme, ulaşım gibi konularda kalıcı çö-
zümlerin büyükşehir belediyeleriyle geldiği düşüncesine katılıyor musunuz?

%

Kesinlikle Katılıyorum  24,13

Katılıyorum  55,17

Kararsızım  0,00

Katılmıyorum  17,24

Kesinlikle Katılmıyorum 3,44

18- Büyükşehir belediyelerine iletilen hizmet taleplerinin ağırlığı, tahminen, ne 
yöndedir?

%

Kırsal alan 92,85

Kentsel Alan 0,00

Diğer 7,15

19- "6360 sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, büyükşehir belediyeleri 
ve ilçe belediyelerinin hizmet sunumlarında hız ve kalite arttı" söylemine ka-
tılıyor musunuz?

%

Evet, kesinlikle katılıyorum 35,48

Evet, katılıyorum 25,80

Kararsızım 12,90

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 25,80
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Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa1

1. GİRİŞ

Türkiye'de mevcut büyükşehir belediye sisteminde 6360 sayılı Ka-
nun ile önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmıştır. 6360 sayılı Kanun 
ile büyükşehir belediyelerinin sayısı 16'dan 30'a çıkmıştır. Ayrıca, bü-
yükşehir olan illerde, büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırlarına 
genişlemiş, il özel idareleri kaldırılmış, yeni ilçeler kurulmuş, bütün ilçe 
belediyelerinin sınırı ilçe mülki sınırı olmuş, bütün belde belediyeleri 
ve köyler kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Büyükşehir beledi-
ye modelinde yapılan bu değişikliklere paralel olarak, aynı Kanun ile, 
belediyelere, il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine genel bütçe 
vergi gelirlerinden aktarılan payların oranları ve dağıtım usullerinde de 
değişiklikler yapılmıştır.

4-5-6 Kasım 2016 tarihlerinde "6360 Sayılı Kanun Ekseninde 
Yerel Yönetim Reformları Projesi" kapsamında Sakarya'da Yerelsen 
tarafından organize edilen, büyükşehir ve ilçe belediye çalışanları ile 
akademisyenlerin ve merkezi yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilen çalıştayda 6360 sayılı Kanun ile getirilen bu değişikliklerin 
etkileri ve yaşanan sorunlar tartışılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde ça-
lıştayın "Yerel Mali Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri" oturumunda 
tartışılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Çalışmada çalıştay sonuçlarından bahsetmeden önce, yerel yöne-
timlerin gelir kaynakları hakkında mevcut literatürden yararlanılarak 
genel bir bilgi verilmiş, ardından Türkiye'de büyükşehir ve ilçe beledi-
yelerinin gelir yapısı 6360 sonrası Kanun öncesi ve sonrası durum de-

1 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi.

3.

BÖLÜM 

6360 SAYILI KANUN SONRASI 
BELEDİYELERİN MALİ SORUNLARI 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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ğerlendirilerek anlatılmıştır. Son olarak çalıştayda tartışılan sorunlar ve 
çözüm önerileri belirli bir sistematikle sunulmaya çalışılmıştır. 

2. YEREL YÖNETİMLERİN GELİR KAYNAKLARI

Yerel yönetimlerin gelir kaynakları genellikle öz gelirler, transfer-
ler ve borçlanma gelirleri olmak üzere üç başlık altında gruplandırılmak-
tadır.

2.1. Öz Gelirler

Öz gelirler yerel yönetimlerin mali özerkliği açısından öncelikle 
tercih edilen gelir türleri arasındadır. Öz gelirler ideal anlamda; "yerel 
yönetimlerin özgür bir şekilde oluşturabildikleri, kapsam, matrah ve 
oranlar gibi tüm yasal düzenlemeleri belirleyebildikleri ve bizzat top-
layabildikleri, varlığı, miktarı ve kullanımı tümüyle kendilerine ait olan 
kaynakları ifade etmektedir." (Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Yönlendirme Komitesi, 1995: 20). Ancak çeşitli ülkelerde yerel 
yönetimlerin öz gelir kaynakları incelendiğinde, bu ideal tanıma tam ola-
rak uyan bir gelir kaynağı bulmak oldukça zordur. Yerel yönetimlere öz 
gelirler konusunda sağlanan yetkiler her ülkenin siyasi, idari, ekonomik 
yapısı ve geleneklerine göre farklılaşabilmektedir. Örneğin, vergi oran 
ve tarifelerinin belirlenmesi konusunda bazı ülkelerde yerel yönetimlere 
daha geniş yetkiler tanınmış olmakla birlikte, bazı ülkelerde hiçbir yetki 
tanınmamakta ya da sınırlı bir yetki tanınabilmektedir.  Diğer taraftan 
yerel yönetimlerin öz gelirler üzerindeki kontrol yetkisi öz gelirin türüne 
göre de farklılaşabilmektedir. Yerel yönetimler yerel vergi ve harç gelir-
lerinde matrah ve tarife belirleme konusunda genellikle sınırlandırma-
lara tabi iken, ücret, taşınmaz mal gelirleri, teşebbüs gelirleri gibi gelir 
türlerinde alınacak miktarın belirlenmesi konusunda daha geniş bir ser-
bestiye sahip olabilmektedir (Arıkboğa, 2016:278).

Dolayısıyla, yukarıdaki ideal tanıma tam olarak uymasa da, yerel 
yönetimlerin bizzat toplayabildikleri gelir kaynakları öz gelir olarak nite-
lendirilmektedir. Bu bağlamda, en basit şekliyle öz gelir; tarh, tahakkuk 
ve tahsilat işlemleri bizzat yerel yönetim birimleri tarafından yapılan ve 
kullanımı konusundaki tasarruf yetkisi yerel yönetimlere ait olan gelir 
kaynakları şeklinde tanımlanabilir.
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Vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, fiyat (ücret gelirleri), 
taşınmaz mal gelirleri, ceza gelirleri, faiz gelirleri, özel kişi ve kuruluşlar 
tarafından yapılan yardımlar yerel yönetimlerin öz gelir kaynakları arasın-
da sayılmaktadır.

2.2. Transferler

Transferler yerel yönetimlere gelir kaynağı sağlanması konusunda 
benimsenen yöntemlerden biridir. Transferler, merkezi yönetim tarafın-
dan yerel yönetim birimlerine yapılan kaynak aktarımı anlamına gelmek-
tedir. Yerel yönetimlere yüklenen hizmetlerin yerel kaynaklarla karşıla-
namayacak kadar fazla olması ve mali kapasite yetersizlikleri nedeniyle 
transferler tercih edilmektedir (Yılmaz ve Beriş, 2006: 95). 

Merkezi yönetimlerin yerel yönetimlere yaptığı transferlerin çeşitli 
nedenlerinden bahsedilmektedir. Yerel yönetimlere yüklenen harcama 
sorumlulukları ile orantılı olmayan gelir tahsisleri nedeniyle ortaya çıkan 
adaletsizlikleri (dikey eşitsizlik), ya da yerel yönetim birimleri arasında-
ki gelir eşitsizliklerini (yatay eşitsizlik) gidermek bu nedenler arasında 
sayılabilir. Dışsallıkların (bir yerel yönetim biriminin sunduğu hizmetin 
faydasının, bu hizmetin maliyetine katlanmayan başka bir yerel yönetim 
biriminin sınırlarına taşması) ortaya çıktığı durumlarda da merkezi yöne-
tim hizmetin etkin sunumunu sağlayabilmek amacıyla transferlere baş-
vurabilmektedir (Shah, 1997: 27, 28). Bunun yanı sıra, merkezi yönetim 
transferler yoluyla ilave gelir sağlayarak, yerel yönetim birimleri tarafın-
dan sunulan bazı hizmetlerin belirli bir standardın üstünde yerine getiri-
lebilmesine de katkıda bulunabilmektedir (Ahmad and Craig, 1997:83).

Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere yapılan transferler 
koşulsuz transferler ve koşula bağlı transferler olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. Koşulsuz transferlerde, yerel yönetimler merkezi yönetim ta-
rafından yapılan yardımın kullanımı konusunda sınırlandırılmamakta, 
aktarılan kaynağın kullanılması ve bütçelenmesi konusunda serbest bı-
rakılmaktadır. Koşulsuz transferler bir formül yardımı ile dağıtılmakta ve 
bu formül yardım alanın doğrudan kontrol edemediği faktörlere (nüfus ve 
kişi başına gelir gibi), ya da yardım alanın kontrol edebileceği faktörlere 
(vergi gayreti veya vergi geliri gibi) dayalı olabilmektedir (Tekeli, 2014: 
205). 
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Koşula bağlı transferlerde ise, yerel yönetimlere tahsis edilen yar-
dımın kullanım amacı sınırlandırılmakta, yardımın nerede kullanılacağı 
açıkça belirtilmektedir. Koşulsuz2 transferler konusunda yerel yönetim-
ler gelirin temini açısından merkezi yönetime bağımlı iken, koşula bağlı 
transferler söz konusu olduğunda gelirin kullanımı açısından da merkezi 
yönetime bağımlı hale gelmektedir. Dolayısıyla, koşula bağlı transfer-
ler yerel yönetimlerin mali özerkliğini koşulsuz transferlere kıyasla daha 
fazla sınırlandıran bir yöntemdir.

2.3. Borçlanma Gelirleri

Yerel yönetimler öz gelirler ve transferler dışında borçlanma yo-
luyla da gelir sağlayabilmektedir. Öz gelirler ve transferler sürekli gelir 
kaynakları olarak görülmekte iken, borçlanma gelirleri geri ödenmesi ge-
reken geçici kaynaklar olarak nitelendirilmektedir. Bu niteliği nedeniyle 
de, yerel yönetimlerin borçlanma yoluyla sağladıkları kaynakların hangi 
alanda kullanıldığı önemlidir. "Bu konuda genellikle kabul edilen görüş, 
gelecek kuşakları yükümlülük altına sokan bu gelir kaleminin, faydası 
gelecek yıllara taşan yatırım harcamaları için uygun olduğu, gelecek ku-
şakların faydalanamadığı cari harcamalar için uygun olmadığı yönünde-
dir" (CDLR, 1997: 28-30; Arıkboğa, 2004: 45).

Yerel yönetimlerin borçlanması söz konusu olduğunda merkezi yö-
netimin yerel yönetimleri bu konuda serbest bırakıp bırakmayacağı da 
önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.  Merkezi yönetimin yerel 
yönetimlerin borçlanmalarını kontrolü konusunda çeşitli yaklaşımlardan 
bahsetmek mümkündür. Bazı durumlarda merkezi yönetim yerel yöne-
timlerin borçlanması konusunu tamamen piyasa disiplinine bırakmakta 
(pisaya disiplinine güven), bazen merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
karşılıklı pazarlık yoluyla uzlaşarak borçlanmaya ilişkin koşulları be-
lirlemekte (işbirliği yöntemi), bazen anayasa ve yasalarla borçlanmalara 
sınırlama getirilmekte (kurala dayalı yaklaşım), ya da merkezi yönetim 
yerel yönetimlerin borçlanmaları konusunda doğrudan kontrol yetkisine 
sahip olabilmekte, borçlanmaya önceden izin verebilmektedir (merkezi 

2 Transfer türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmad, 1997: 6-8; Bailey, 1999: 180, 181;  
Oates,1991: 65-78; Ahmad and Craig, 1997: 86-89; Shah,1997: 26-28; Tekeli, 2014: 201-
236; Sakal ve Demirhan, 2014: 237-246.
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yönetimin doğrudan kontrolü) (Ter Minassian ve Craig, 1997: 157-169; 
Arıkboğa, 2004: 46-48).

3. TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELE-
RİNİN GELİR KAYNAKLARI 

3.1. Öz Gelirler

Türkiye'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin öz gelir kaynaklarını 
vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücretler ve diğer öz gelir-
ler olmak üzere sınıflandırmak mümkündür.

Vergi Gelirleri: Türkiye'de belediyelerin tahsil etme yetkisine 
sahip oldukları vergi gelirleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Buna göre bele-
diyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergi gelirleri Emlak Vergi-
si, Çevre Temizlik Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Eğlence Vergisi, İlan 
ve Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Havagazı ve Tüketim 
Vergisi'dir.

Tablo 1'de bu vergilerden hangilerinin büyükşehir belediyeleri ta-
rafından, hangilerinin ilçe belediyeleri tarafından tahsil edildiği göste-
rilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere;  ilçe belediyeleri Yangın Sigorta 
Vergisi dışındaki vergilerin tamamını tahsil etmeye yetkilidir. Yangın 
Sigorta Vergisi ise, itfaiye hizmetlerinin büyükşehir belediyeleri tarafın-
dan yürütülmesi nedeniyle büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde 
büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilmekte, ilçe belediyeleri bu 
vergiyi tahsil etmemektedir. 

Büyükşehir belediyeleri ise Kanunda sayılan vergilerden yalnızca 
İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ve Yangın Sigorta Vergisi'ni 
tahsil etmekle yükümlüdür. İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilen 
Çevre Temizlik Vergisi'nden büyükşehir belediyelerine %20 oranında 
pay verilmektedir.  
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Tablo 1: Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Tahsil Ettikleri                 
Vergi Gelirleri

Vergiler Büyükşehir 
Belediyeleri

Büyükşehir İlçe 
Belediyeleri

Emlak Vergisi   x
Çevre Temizlik Vergisi %20 Pay x
Yangın Sigorta Vergisi x  
Eğlence Vergisi x x
İlan ve Reklam Vergisi x x
Haberleşme Vergisi   x
Elektrik ve Havagazı Tüketim 
Vergisi

  x

Kaynak: Arıkboğa, 2016: 281.

Harç Gelirleri: Belediyelerin harç gelirleri 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu'nda sayılmıştır. Buna göre; İşgal Harcı, Tatil Günlerin-
de Çalışma Ruhsatı Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan 
Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 
Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İş-
yeri Açma İzni Harcı, Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı ve Sağlık Belgesi 
Harcı belediyelerin harç gelirlerini oluşturmaktadır. Belediye Gelirleri 
Kanunu ile belediyelere çok sayıda harç geliri sağlanmış olmakla birlik-
te, harç bedelleri belediyeler için önemli gelir oluşturabilecek boyutlar-
da değildir. Belediyeler harç gelirlerini kendilerine bir izin ya da ruhsat 
alınması aşamasında peşin olarak almaktadır.

Harcamalara Katılma Payları: Harcamalara katılma payları, 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda tanımlanmış bir gelir kay-
nağıdır. Harcamalara katılma payları belediyelerin Kanun'da belirtilen 
yol, su ve kanalizasyon işleri için yapacakları harcamaları finanse etmek 
amacıyla, Kanun'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak 
ilgililerden aldıkları katılım bedelleridir. 

Ücretler: Ücret gelirleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 
97. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre belediyeler, kanunda harç ya 
da harcamalara katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 
bağlı olarak yerine getirecekleri her türlü hizmetler için belediye meclisi 
kararı ile ücret almaya yetkilidir. 
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Diğer Öz Gelir Kaynakları: Yukarıda sayılan gelir kaynakla-
rının yanı sıra, taşınır ve taşınmaz satış ve kira gelirleri, park yerleri 
işletme gelirleri,  müze giriş ücreti payı, maden payı, ceza ve faiz gelir-
leri, kişi ve kuruluşlardan alınan yardımlar belediyelerin diğer öz gelir 
kaynakları arasındadır. 

Ülkemizde belediyelerin öz gelirleri üzerindeki kontrol yetkisi öz 
gelirin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Belediyelerin vergi ve 
harç gelirleri konusunda oran ve tarife belirleme yetkisi bulunmamak-
tadır. Belediye vergi ve harçlarına ilişkin tarife Kanunda sabit bir oran 
şeklinde gösterilmekte ya da Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar çer-
çevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Harcamalara 
katılma payları belediyelerin vergi ve harçlara göre daha serbestçe be-
lirleyebildikleri bir gelir türüdür. Ancak, harcamalara katılma paylarının 
hesaplanması konusunda da 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda 
bazı sınırlamalar mevcuttur. Ücret gelirleri ise belediyelerin miktar ve 
koşullarını serbestçe belirleyebildikleri bir öz gelir türüdür. Bu konudaki 
yetki belediye meclisine aittir. Bunun yanı sıra, diğer öz gelir kaynakları 
arasında yer alan taşınır ve taşınmaz satış ve kira gelirleri, park yerleri 
işletme gelirleri de belediyelerin miktar ve koşullarını bizzat belirleye-
bildiği gelirler arasında yer almaktadır.                         

3.2. Transferler 

Türkiye'de yerel yönetimlere sağlanan öz gelir kaynaklarının, ve-
rimli ve geniş tabanlı kaynaklardan oluşmaması nedeniyle, yerel yöne-
timlerin finansmanında transferler önemli bir kaynak olarak görülmekte-
dir. Belediyelere yapılan transferler yapılış biçimi açısından koşula bağlı 
transferler ve koşulsuz transferler şekilde iki şekilde ortaya çıkmaktadır.

Koşula Bağlı Transferler: Belediyelere ve büyükşehir beledi-
yelerine yapılan koşula bağlı yardımların tutarı önemli boyutlarda de-
ğildir. Belediyelere ve büyükşehir belediyelerine yapılan koşula bağlı 
yardımlar genellikle proje yardımları şeklinde gerçekleşmektedir. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan kültürel, sanatsal, turistik gelişmeye 
ve tanıtıma yönelik projelere yönelik yapılan yardımlar ile belediyeler-
ce tahsil edilen Emlak Vergisi'nın %10'undan oluşan Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı'ndan yapılan yardımlar bu tür 
yardımlara örnek olarak verilebilir (Arıkboğa, 2015: 10).
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Koşulsuz Transferler: Belediyelere merkezi yönetim tarafından 
aktarılan en önemli koşulsuz transfer, genel bütçe vergi gelirlerinden 
aktarılan paylardır. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar be-
lediyelere her ay düzenli olarak aktarılmakta olup, payların kullanımı 
konusunda belediyeler serbesttir. 

Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak payların 
oranı, payların dağıtım usul ve esasları 5779 sayılı Kanun ile düzenlen-
miştir.3 2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile 5779 sayılı Kanun'da deği-
şiklik yapılarak transfer sistemine bugünkü şekli verilmiştir.4 6360 sa-
yılı Kanun'un ilgili hükümleri 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra 
yürürlüğe girmiştir. Tablo 2 ve 3'te büyükşehir belediyeleri, büyükşehir 
ilçe belediyelerinin 6360 sayılı Kanun öncesi ve sonrası dönemde genel 
bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların oranları ve dağıtım usulleri 
gösterilmiştir.

Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri payı dışında da koşulsuz 
transfer yapılabilmektedir. Bu transferler Maliye Bakanlığı tarafından 
5779 sayılı Kanun uyarınca denkleştirme ödeneği adı altında yapılan 
yardımlardır. 5779 sayılı Kanun'un 6. Maddesi'ne göre, kesinleşmiş en 
son genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının binde biri Maliye Ba-
kanlığı bütçesine nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler için kullanıl-
mak üzere denkleştirme ödeneği olarak ayrılmaktadır. Bu ödenek, Mali-
ye Bakanlığı tarafından Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde 
dağıtılmak üzere İller Bankası hesabına aktarılmakta ve İller Bankası 
tarafından yüzde 65'i eşit şekilde, yüzde 35'i ise nüfus esasına göre nü-
fusu 10.000'in altındaki belediyelere dağıtmaktadır (Arıkboğa, 2016: 
283). Önceki uygulamada, Maliye Bakanlığı bütçesine "Mahalli İdarele-
re Yardım Ödeneği" adı altında konulan ödeneğin dağıtılması belirli bir 
ölçüte bağlı olmayıp, tamamen talebe ve Maliye Bakanlığı'nın inisiyati-
fine bağlı iken, 5779 sayılı Kanun ile bu transferlerin hesaplanması ve 
dağıtım esasları kanuni bir altyapıya kavuşturulmuştur (Yılmaz, Emil ve 
Kerimoğlu, 2012: 267, 268).

3 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun (15.07. 2008 tarih ve 26937 sayılı T.C. Resmi Gazete).

4 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6.12.2012 
tarih ve 28489 sayılı T.C. Resmi Gazete).



Ülkü Arıkboğa 103

Tablo 2: Büyükşehir Belediyelerinin GBVG Payları

6360 Sayılı Kanun Öncesi             6360 Sayılı Kanun Sonrası                       

1. İl Vergi Gelirlerinden Pay: 1. İl Vergi Gelirlerinden Pay:

İl sınırları içindeki vergi gelirinin 
%5'inin  %70'i doğrudan, %30'u nüfusa 
göre dağıtılmaktadır.           

İl sınırları içindeki vergi gel. %6 ‘sının 
%60'ı doğrudan, kalan %40'ının ise;  
%70'i nüfus esasına göre, %30'u yüzöl-
çümüne göre dağıtılmaktadır.

2. İlçe Belediyelerinden Alınan Pay: 
İlçe belediyelerinin GBVG tahsilat top-
lamından nüfus esasına göre aldıkları 
payın %30›u ilgili büyükşehir belediye-
sine aktarılmaktadır.                 

2. İlçe Belediyelerinden Alınan Pay: 
İlçe belediyelerinin GBVG tahsilat topla-
mından nüfus ve yüzölçümü esasına göre 
aldıkları payın %30›u ilgili büyükşehir 
belediyesine aktarılmaktadır.                 

Kaynak: Arıkboğa, 2016: 283.

Tablo 3: Büyükşehir İlçe Belediyelerinin GBVG Payları

6360 Sayılı Kanun Öncesi      6360 Sayılı Kanun Sonrası                       
Türkiye genelindeki genel bütçe vergi 
gelirlerinin %2,50'si büyükşehir sınır-
ları içindeki ilçe belediyeleri için ay-
rılmaktadır. 

Türkiye genelindeki genel bütçe vergi 
gelirlerinin % 4,50'si büyükşehir 
sınırları içindeki ilçe belediyeleri için 
ayrılmaktadır.

%2.50 pay nüfus esasına göre büyük-
şehir ilçe belediyelerine aktarılmakta-
dır. Bu payın,     

%4.50 payın; %90'ı nüfus esasına, 
%10'u yüzölçümüne göre büyükşehir 
ilçe belediyelerine aktarılmaktadır. Bu 
payın,                                               

*%60'ı doğrudan ilçe belediyesi payı *%60'ı doğrudan ilçe belediyesi payı 

*%30'u büyükşehir belediye payı   *%30'u büyükşehir belediye payı   

*%10'u Su ve Kanalizasyon İdareleri 
Payı olarak dağıtılmaktadır.                                                      

*%10'u Su ve Kanalizasyon İdareleri 
Payı olarak dağıtılmaktadır.                                                      

Kaynak: Arıkboğa, 2016: 284.

3.3. Borçlanma Gelirleri

Türkiye'de belediyeler borçlanma imkanına sahiptir. Ancak, bele-
diyelerin borçlanmaları konusunda 5393 sayılı Kanun ile bazı kurallar 
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ve sınırlamalar getirilmiştir. 5393 sayılı Kanun'un 68. Maddesi'ne göre 
belediyeler borçlanma konusunda aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 Dış borçlanma ve tahvil ihracı yalnızca belediyenin yatırım 
programında yer alan projeler için yapılabilir

 İç ve dış borç stoku normal belediyelerde, en son kesinleşmiş 
bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranı ile arttırılan 
miktarını, büyükşehir belediyelerinde bir buçuk katını geçemez

 Bütçe gelirlerinin yüzde onunu geçmeyen borçlanma belediye 
meclisi kararı ile yapılabilir

 Bütçe gelirlerinin yüzde onunu geçen borçlanma belediye mec-
lisinin salt çoğunluğu ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılır.

4. 6360 SAYILI KANUN SONRASI BELEDİYELERİN 
MALİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu bölümde, 4-5-6 Kasım 2016 tarihlerinde Sakarya'da Yerelsen 
tarafından organize edilen çalıştayda "Yerel Mali Yönetim Sorunları ve 
Çözüm Önerileri" başlıklı oturum çerçevesinde katılımcı belediye ça-
lışanlarının mali konularda tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri 
anlatılmaktadır. Çalıştayda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri aşa-
ğıda belirli bir sistematikle gruplandırılarak sunulmaya çalışılmıştır.

4.1. Sorunlar:

	Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara İlişkin Sorun-
lar

	Mevzuatın Güncel Olmaması ve Öz Gelir Yetersizliği

	Tahsilatı Ertelenen Vergiler

	Belediye Gelirlerinden Ayrılan Paylar

	Gelirlere İlişkin Düzenlemelerde Belediyelere Danışılmaması

	Devredilen Borçlar

	Vergi Tahsilatındaki Yetersizlikler ve Bazı Konularda Vergi 
Alınamaması

	Raporlama ve İstatistik Sorunu
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4.1.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 
İlişkin Sorunlar

6360 sayılı Kanun ile belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılan payların oranında ve dağıtım usulünde değişikliğe gidilmiştir. 
Buna göre büyükşehir belediyelerine il sınırları içindeki vergi gelirle-
rinden ayrılan paylar yüzde 5'ten yüzde 6'ya, büyükşehir kapsamında-
ki ilçe belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar ise 
yüzde 2,50'den yüzde 4,50'ye yükselmiştir. Ancak, 6360 sayılı Kanun 
ile büyükşehir kapsamındaki illerin, dolayısıyla büyükşehir ve ilçe bele-
diyelerinin sayıları ve büyükşehir kapsamındaki nüfus artmıştır. Ayrıca, 
büyükşehir sınırlarının il sınırlarına genişlemesi sonucu hizmet sunulan 
alanın genişlemesi, ilçe belediye sayısının artması ve hizmet çeşitlili-
ği beraberinde maliyet artışını da getirmiştir. Bu maliyet artışı özellikle 
coğrafi koşullar nedeniyle il sınırları içindeki tüm bölgelere hizmet gö-
türmenin koşullarının zorlaştırdığı bölgelerde (Erzurum gibi) daha yük-
sek olabilmektedir. Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardaki artış 
yeterli bulunmamakta ve hizmet maliyetindeki artışı karşılayamadığı be-
lirtilmektedir.

Büyükşehir belediyelerine il sınırları içindeki vergi gelirinden pay 
ayrılmaktadır. Ancak şirket merkezlerinin İstanbul gibi metropollerde ol-
ması diğer büyükşehir belediyelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında nüfus 
kriteri ağırlıklı rol oynamaktadır. Ancak, payların dağıtımında değişken 
nüfus değil, sabit nüfus dikkate alınmaktadır. Halbuki turistik bölgelerin 
nüfusları yaz aylarında önemli ölçüde artmakta, belediyeler bu nüfusa da 
hizmet sunmaktadır. Belediyelere ayrılan payların dağıtımında bu değiş-
ken nüfusun ve bunun getirdiği maliyet artışının dikkate alınmaması bu 
bölgelerde bulunan belediyeler için dezavantaj oluşturmaktadır. Benzer 
durum ticaretin yoğun olduğu bölgeler için de geçerlidir.

Büyükşehir belediyeleri arasında gelir dengesizlikleri bulunmak-
tadır. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında kul-
lanılan kriterler tekrar gözden geçirilmelidir. Kişi başına gelir dengesini 
sağlamaya çalışmak yeterli değildir. Farklı bölgelerde hizmet maliyetleri 
farklılık arz edebilmektedir.
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4.1.2. Mevzuatın Güncel Olmaması ve Öz Gelir Yetersizliği 

Belediyelerin gelirlerini düzenleyen 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu oldukça eski bir Kanun olup, 1981 tarihli bir kanundur. Kanu-
nun yayınlandığı o tarihten bu yana, yerel yönetimler alanında önemli 
reform çalışmaları yapılmış, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Ka-
nunu, İl Özel İdaresi Kanunu güncellenmiş, bu kanunlarla belediyelerin 
görevlerinde ve hizmet alanlarında değişiklikler olmuştur. Ayrıca, bele-
diyelerin vergi ve harç aldığı konularda da yıllar içinde bazı değişiklik-
ler meydana gelmiştir. Ancak, belediyelerin gelirlerini düzenleyen 1981 
tarihli Belediye Gelirleri Kanunu'na ilişkin bir kapsamlı bir güncelleme 
çalışması yapılamamış, belediye gelirleri günümüz koşullarına göre ye-
niden düzenlenmemiştir. Ayrıca, belediye gelirlerine ikincil mevzuat da 
belediyelerin ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte değildir.

Belediyelerin gelirlerini düzenleyen mevzuat dağınık bir yapı ser-
gilemekte, bu konuda bütüncül bir yapı bulunmamaktadır.

Mevcut durumda belediyelerin öz gelir kaynakları yetersizdir. 6360 
sayılı Kanun sonrasında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev alanı 
genişlemiş olmakla birlikte genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan pay 
artışı yeterli olmadığı gibi, yasalarla belediyelerin mevcut öz gelirlerin-
de de bir iyileştirme yapılamamış, belediyelere yeni öz gelir kaynakları 
sağlanmamıştır.

4.1.3. Tahsilatı Ertelenen Vergiler

6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesi'nin 15. Fıkrasında; ma-
halleye dönüştürülen köylerde, Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınması 
gereken Emlak Vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınması 
gereken vergi, harç ve katılım paylarının beş yıl süre ile alınmayacağı, 
içme ve kullanma suları için alınacak ücretin de beş yıl süre ile en düşük 
tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirleneceği belirtilmiştir. 
Ancak, diğer taraftan belediyelerin görev alanı genişlemiştir. Belediyeler 
mahalleye dönüşen bu köylere vergi almadıkları 5 yıl içinde de hizmet 
sunmaya devam edecektir. Belediyelerin bu gelir kaybı karşılanmalıdır. 
Ayrıca, muafiyetin uygulanacağı 5 yıllık sürenin hangi tarihten başladığı 
konusunda belediyeler arasında yorum farklılıkları bulunmaktadır. 
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4.1.4. Belediye Gelirlerinden Ayrılan Paylar

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun'un 19. Maddesine göre; belediyelerin borç-
lanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç bir önceki yıl gerçek-
leşen gelirlerinden yüzde bir oranında Kalkınma Ajansları için pay ayrıl-
ması öngörülmüştür.  Ancak, ayrılan bu paylara karşılık, bu kuruluşların 
belediyelere pozitif etkisinin ve bir hizmet geri dönüşünün bulunmadığı 
belirtilmektedir.

4.1.5. Gelirlere İlişkin Düzenlemelerde Belediyelere 
Danışılmaması

Belediyelerin gelirlerini etkileyen bir düzenleme olduğunda bele-
diyelere her zaman yeterince danışılmamaktadır. Bu durum hem bele-
diyelerin gelirlerinin azalmasına, hem de bazı durumlarda uygulamada 
sorunlara yol açabilmektedir. (Katılımcılar tarafından bu konuda hal rü-
sumu oranı düşürülürken belediyelerin görüşlerinin alınmaması örnek 
olarak verilmiştir)

4.1.6. Devredilen Borçlar

5393 sayılı Kanun'un 68. Maddesi ile belediyelerin toplam borç 
stoku konusunda bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre, "Belediye ve bağ-
lı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesin-
leşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu 
miktar büyükşehir belediyelerinde bir buçuk kat olarak uygulanır." Ancak 
6360 sayılı kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin ve 
belediyelerin borçları da büyükşehir belediyelerine veya ilçe belediye-
lerine devredilmiştir. Devredilen bu borçların da 5393 sayılı Kanun'un 
68. Maddesinde belirtilen borç stoku kapsamında dikkate alınması bele-
diyeler için sorun oluşturmaktadır.

Ayrıca, 6360 sayılı Kanun kapsamında ilgili il özel idaresi ve be-
lediyelerin borçları devredilirken belediyelerin muhatap alınmamasının, 
belediyelerin çağırılmadan borçlarının yazılı olarak bildirilmesinin de-
virlerde hatalı işlemler yapılmasına neden olduğu belirtilmiştir.
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4.1.7. Vergi Tahsilatındaki Yetersizlikler ve Bazı 
Konularda Vergi Alınamaması

Belediyelerin imar rantı gibi bazı konularda vergi almasına iliş-
kin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum belediyelerin sundukları 
hizmetler karşılığında bir rant artışı gerçekleştirdiklerinde bunun kar-
şılığında bir gelir sağlayamaması ile sonuçlanmakta, bir başka deyişle 
ortaya çıkan rant şehir ölçeğinde paylaşılamamaktadır. 

Belediyeler gelir denetimi konusunda 213 Sayılı Vergi Usul Ka-
nununu, tahsilat konusunda ise 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerini uygulamaktadır. Ancak bu Kanun-
lar ile ya da ikincil mevzuat ile belediyelere tanınan yetkiler belediyelerin 
etkin vergi denetim ve tahsilatı yapması için her zaman yeterli olmamak-
tadır.  Örneğin; belediyelerin vergi inceleme yetkisi bulunmamakta, bu 
durum Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Havagazı ve 
Tüketim Vergisi gibi bazı vergilerin etkin bir şekilde denetlenememesine 
neden olmaktadır. Yine belediyeler e-haciz uygulamalarından yararla-
namamakta, belediyelere borçlu mükelleflerin Emniyet Genel Müdürlü-
ğü, Tapu Müdürlükleri, Vergi Daireleri gibi kurumlar nezdinde bilgileri 
elektronik ortamlarda sorgulanamamakta, ya da bu konuda belediyelere 
sınırlı yetkiler tanınmaktadır. Bu durum, belediyelerin vergi tahsilatı ko-
nusunda yeterince etkin olamamasına neden olmaktadır. 

4.1.8. Raporlama ve İstatistik Sorunu

Belediyeler mali raporlamalar konusunda sıkıntılar yaşayabilmek-
tedir. Mali raporlamaların belirli bir standardının olması ve muhasebe 
hatalarının önüne geçilebilmesi konusunda bir çalışma yapılması gerek-
mektedir. 

Belediyeler için geliştirilmiş örnek bir muhasebe modülü bulun-
mamakta, her bir belediye kendi imkanları ile muhasebe modülü geliş-
tirmektedir. Her bir belediyenin muhasebe modülü geliştirmesi kaynak 
israfına yol açabilmekte, diğer taraftan bu konuda değişik bölgelerdeki 
kaynak ve bilgi farklılıkları geliştirilen yazılımların yeterliliği ve kalitesi 
konusunda da sorun oluşturabilmektedir. 
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4.2. Çözüm Önerileri 

	Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Payların Artırılması ve 
Pay Dağıtım Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi

	Mevzuatın Güncellenmesi ve Öz Gelirlerin Artırılması

	Tahsilatı Ertelenen Vergiler Karşılığında İlave Gelir Sağlanması

	Belediye Gelirlerinden Ayrılan Bazı Payların Kaldırılması

	Gelirlere İlişkin Düzenlemelerde Belediyelere Danışılması

	Devredilen Borçların Vadesinin Ertelenmesi ve Borç Stokuna 
Dâhil Edilmemesi

	Belediyelerin Gelir Denetim ve Tahsilat Yetkisinin Artırılması

	Raporlama ve İstatistik Konusunda Standartların Geliştirilmesi

4.2.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Payların 
Artırılması ve Pay Dağıtım Kriterlerinin Gözden 
Geçirilmesi

	6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyelerinin hizmet 
alanındaki genişleme ve hizmet maliyetindeki artışlar dikkate 
alınarak, il sınırlarındaki vergilerden büyükşehir belediyelerine 
aktarılan yüzde 6'lık pay artırılmalıdır. 

	Genel bütçe vergi geliri paylarının değişik bölgeler arasında da-
ğıtımında kişi başına hizmet maliyeti de değerlendirilmelidir. 
Belediyelerin kişi başına aldığı payların belirli bir tutarın altın-
da kalması halinde (öz gelirler vb kıstaslar değerlendirilerek) 
denkleştirme ödeneği verilmesi bu konuda bir çözüm olarak 
önerilmektedir.

	Pay dağıtımında hareketli nüfus (turistik bölgelerde yaz-kış nü-
fusu gibi) dikkate alınmalıdır. 

	Her ilden tahsil edilen vergi gelirleri ilin hanesine yazılmalıdır. 
Bu konuda, şirket merkezleri değil, faaliyetin gerçekleştiği, ge-
lirin elde edildiği yer esas alınmalıdır.  

	Su ve kanalizasyon idareleri için de genel bütçe vergi gelirlerin-
den ayrıca pay ayırılmalıdır (ilçelerden aldıkları pay dışında)
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4.2.2. Mevzuatın Güncellenmesi ve Öz Gelirlerin Artırılması

	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat güncel-
lenerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmeli ve bu mev-
zuatta yapılan değişikler ile belediyelerin öz gelir kaynakları 
artırılmalıdır. Bu kapsamda:

	Elektrik Havagazı ve Tüketim Vergisi'nin konusunu oluşturu-
lan, artık kullanım alanı kalmayan havagazı vergisi yerine do-
ğalgaz üzerinden vergi alınması düzenlenmeli.

	Haberleşme Vergisi'nin kapsamı genişletilmeli, cep telefonları 
ve internet sağlayıcı şirketlerden de haberleşme vergisi alınma-
lı.

	İlan ve Reklam Vergisi'nin tahsilat etkinliğini artırabilmek için 
matbaalara broşür basımlarında belediyelere bildirim yapma zo-
runluluğu getirilmeli.

	Yeni bir vergi olarak Konaklama Vergisi düzenlenmeli.

	Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsil yetkisi belediyelere verilmeli 
ya da bu vergiden belediyelere belirli oranlarda pay verilmeli.

	İmar konusunda Değer Artışı Vergisi düzenlenmeli ve bu vergi-
nin tahsilat yetkisi belediyelere verilmeli.

	Belediyelere ilave bir görev verildiğinde bunun karşılığı gelir de 
sağlanmalı.

	İlan ve Reklam Vergisi ile diğer belediye vergi ve harç tarifele-
rinin belirlenmesi konusunda belediyelere yetki verilmeli.

4.2.3. Tahsilatı Ertelenen Vergiler Karşılığında İlave Gelir 
Sağlanması

6360 sayılı Kanun kapsamında tahsilatı 5 yıl süreyle ertelenen ver-
gi, harç, harcamalara katılma payı ve su ücretlerine karşılık, belediyelere 
geçici süreyle ilave gelir sağlanmalıdır.
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4.2.4. Belediye Gelirlerinden Ayrılan Bazı Payların 
Kaldırılması

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun'un 19. Maddesi kapsamında belediye gelir-
lerinden kalkınma ajanslarına ayrılan yüzde bir oranındaki pay kaldırıl-
malıdır.

İller Bankası için ayrılan paylara karşılık,  kalkınmada öncelikli 
illere İller Bankası tarafından iyileştirme ödeneği verilmelidir.

4.2.5. Gelirlere İlişkin Düzenlemelerde Belediyelere 
Danışılması

Belediye gelirlerine ilişkin kararlar verilirken karar vericiler ön-
ceden mutlaka belediyelerin de fikrine başvurmalı, bu konuda katılımı 
sağlayıcı gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır.

4.2.6. Devredilen Borçların Vadesinin Ertelenmesi ve 
Borç Stokuna Dâhil Edilmemesi

	6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarele-
rinin ve belediyelerin devredilen borçları, 5393 sayılı Kanun'un 
68. maddesinde belirtilen borç stokuna ilişkin limit kapsamında 
değerlendirilmemelidir.

	Tüzel kişiliği kaldırılan ancak, personeli devredilmediği halde 
SGK borçları büyükşehir belediyelerine devredilen belediyele-
rin bu borçlarının silinmesi sağlanmalıdır.

	6360 sayılı Kanun kapsamında devir alınan borçlara ilişkin geri 
ödeme sürelerinin ertelenmesi sağlanarak belediyelere ödeme 
kolaylığı sağlanmalıdır.

4.2.7. Belediyelerin Gelir Denetim ve Tahsilat Yetkisinin 
Artırılması

	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 102. maddesinde ve 
Vergi Usul Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılarak, beledi-
ye vergilerinde, belediyelere vergi inceleme yetkisi verilmelidir.
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	Belediyelere e-haciz konusunda yetki verilmelidir.

	Emniyet Genel Müdürlüğü, tapu müdürlükleri ve vergi daireleri 
nezdinde belediyelere sorgulama ve haciz yetkisi vermelidir.

	Belediye alacaklarının yapılandırmalarında kiralar da dahil 
edilmelidir.

	Belediye Tahsilat Yönetmeliği (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhase-
be Yönetmeliği ile çelişen hükümler de dikkate alınarak) güncel-
lenmelidir.

	Belediye gelirlerine ilişkin birincil ve ikincil mevzuatta örne-
ğin harcamalara katılım payları konusunda düzenleme yapılarak 
tahsilat ve hesaplamaya ilişkin hususlar detaylı olarak düzen-
lenmelidir.

4.2.8. Raporlama ve İstatistik Konusunda Standart 
Geliştirilmesi

	Belediyeler tarafından hazırlanan mali raporlar belirli bir stan-
darda kavuşturulmalıdır.

	Yazılım geliştirme imkanı olmayan belediyeler tarafından talep 
edildiği takdirde kullanılmak üzere örnek bir muhasebe yazılımı 
geliştirilmelidir.

5. SONUÇ

"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Projesi" 
kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen "Yerel Mali Yönetim Sorunları 
ve Çözüm Önerileri" başlıklı oturumda ağırlıklı olarak 6360 sayılı Kanun 
sonrası ortaya çıkan mali sorunlar tartışılmıştır. Ancak, belediyelerin 
mali sorunlarını tek bir mevzuatın kapsamında konuşmak pek mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle, 6360 sayılı Kanun'dan kaynaklanmasa da 
belediyelerin zaten var olan ve yıllardan beri çözüm bekleyen ve genel-
likle mevcut mevzuatın yetersizliğinden ya da güncel olmamasından kay-
naklanan mali sorunları da çalıştay kapsamında gündeme getirilmiştir. 
Çalıştayda ulaşılan sonuçlar kısaca şöyle özetlenebilir:

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyele-
rine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar artırılmıştır. Ancak 
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çalıştay katılımcıları tarafından, paylardaki bu artışın büyükşehir kapsa-
mındaki belediyelerin hizmet maliyetlerindeki yükselmeyi (nüfus artışı 
ve hizmet sunulan alanın genişlemesi nedeniyle) karşılamak için yeterli 
olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, yasalarla belediyelerin mevcut öz gelirle-
rinde de bir iyileştirme yapılamadığı, belediyelere yeni öz gelir kaynak-
ları sağlanmadığı, bu durumun belediyeleri 6360 sayılı Kanun ile geniş-
leyen ve çeşitlenen hizmet sorumluluklarını yerine getirme noktasında 
zor durumda bıraktığı vurgulanmıştır. Belediyelerin mevcut harcama 
yüklerinin yanı sıra, 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan bele-
diye ve il özel idarelerinin borçlarının belediyelere devredilmesi de ilave 
bir yük olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle, büyükşehir ve ilçe belediyelerine genel bütçe vergi 
gelirlerinden ayrılan payların, hizmet maliyetindeki artışlar dikkate alı-
narak yükseltilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, Belediye 
Gelirleri Kanunu'nun güncellenerek günümüz koşullarına uygun hale 
getirilmesi, belediyelere yeni öz gelir kaynaklarının sağlanması (konak-
lama vergisi, değer artış vergisi gibi), mevcut vergi ve harçların güncel-
lenmesi, belediyelere vergi inceleme yetkisi tanınması, ilgili kurumlar 
nezdinde (tapu, vergi daireleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi) beledi-
yelerin sorgulama ve haciz yetkilerinin genişletilmesi, devredilen borçlar 
konusunda vade ertelenmesi yoluna gidilmesi ve bu borçların Belediye 
Kanunu'nda belirtilen borç limiti kapsamında değerlendirilmemesi öne-
riler arasındadır. 

Sonuç olarak, mevcut yasaların güncellenerek belediye gelirleri-
nin yeniden düzenlenmesi ve belediyelerin hizmet maliyetleri ve öz gelir 
kapasiteleri dikkate alınarak bu gelirlerin artırılması önemli bir ihtiyaç 
olarak görülmektedir. Bu düzenlemeler yapılırken belediyelerin görüşle-
rinin alınmasının ve yeterli ölçüde katılımlarının sağlanmasının yapılan 
düzenlemelerin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir. 
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EK- MALİ HİZMETLER ANKET SORULARI

(1) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, belediyenizde sürecin aşamala-
rını belirginleştiren hukuki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb) yapıldı 
mı?

%63,15789  Evet

%36,84211  Hayır

(2) Büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir ilçe belediyelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden aktarılan payların uygulama sürecine etkisi ne oldu? 

%10,52632  Mali özerkliği artırdı

%21,05263  Merkeze daha çok bağımlılık sağladı

%21,05263  İlçe belediyelerinin büyükşehir belediyelerine bağımlılığını 
artırdı

%26,31579  Fazla etkisi olmadı

%21,05263  Diğer

(3) Eski köy/yeni mahalle ile il-ilçe merkezleri arasındaki uzaklık belediyele-
rin hizmet maliyetini nasıl etkiledi? 

%0  Oldukça olumlu etkiledi. 

%15,78947  Genel olarak olumlu etkiledi.

%10,52632  Etki yönü konusunda kararsızım.

%52,63158  Olumsuz etkiledi.

%21,05263  Oldukça olumsuz etkiledi.

(4) "Büyükşehir belediye sınırları il ölçeğinde genişleyince, sunulan hizmetle-
rin birim maliyeti azaldı" söylemine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%15,78947  Evet, katılıyorum.

%26,31579  Kararsızım.

%57,89474  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum .
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(5) "Büyükşehir belediye sınırları il ölçeğinde genişleyince, kişi başına kamu-
sal harcama miktarı arttı" fikrine katılıyor musunuz?

%10,52632  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%57,89474  Evet, katılıyorum.

%21,05263  Kararsızım.

%10,52632  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum

(6) Belediyenizde, 6360 sayılı Kanun kapsamında eski köy/yeni mahalleliden 
alınacak çeşitli vergilere yönelik bir ön hazırlık süreci işletilmekte mi?

%52,63158  Evet, hazırlık etüdleri yapılıyor.

%42,10526  Hayır, henüz bir hazırlık süreci işletilmiyor. 

%5,263158  Diğer   

(7) Belediyenizde, yasal düzenleme ile kentli olma külfetini yüklenen vatandaş-
ların sorunlarına yönelik bir araştırma yapıldı mı?

%15,78947  Evet, araştırma yapıldı.

%10,52632  Evet, araştırma yapılması planlanıyor.

%31,57895  Evet, araştırma yapılması düşünüldü. Ancak henüz yapıl-
madı.

%21,05263  Hayır, bir araştırma yapılması öngörülmedi.

%21,05263  Hayır, hiç bir araştırma yapılmadı.

(8) "6360 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimlerin vergi gelirlerinde yapı-
lan değişiklik yerelde mali özerkliği arttırdı" söylemine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%15,78947  Evet, katılıyorum.

%15,78947  Kararsızım.

%63,15789  Hayır, katılmıyorum.

%5,263158  Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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(9) Büyükşehir belediyeleri, emlak ve eğlence vergilerinin toplanmasında kır-
sal ve kentsel alan niteliğini göz önünde bulundurarak, il bazında yeniden 
değerlendirmelidir» söylemine katılıyor musunuz?

%42,10526  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%42,10526  Evet, katılıyorum.

%10,52632  Kararsızım.

%5,263158  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum

(10) İl ölçeğinde hizmet sunumlarını gerçekleştirmek üzere farklı nitelikte hiz-
met birimlerinin kurulması, araç-gereç temin edilmesi vb. büyükşehir be-
lediyelerine mali külfet getirmiş midir?

%26,31579  Evet, yeni birimlerin kurulması mali külfet getirmiştir.

%42,10526  Evet, yeni araç-gereç temini mali külfete sebep olmuştur. 

%10,52632  Mali külfetin varlığı konusunda karasızım.

%15,78947    Hayır, yeni birimler ve araç gereç teminleri mali külfete 
sebep olmamıştır. 

%5,263158  Diğer

(11) «Büyükşehir belediye alanlarının uluslararası yatırımlar için cazibe mer-
kezi olduğu» söylemine katılıyor musunuz?

%21,05263  Evet, kesinlikle katılıyorum

%31,57895  Evet, katılıyorum.

%21,05263  Kararsızım

%26,31579  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.
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(12) Büyükşehir alanlarında, yatırım bölgelerinin oluşturulması için bir 
çalışma yapıldı mı? 

%21,05263  Evet, geleceğe yönelik çalışmalar yapıldı.

%31,57895  Evet, talebe yönelik çalışmalar yapıldı.

%36,84211  Yapılan çalışmaların yatırım bölgelerine yönelik ol-
duğu konusunda kararsızım.

%5,263158  Hayır, henüz bir çalışma yapılmadı.

%5,263158  Hayır, yatırım bölgelerine yönelik bir çalışma öngö-
rülmedi.

(13) 6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyesi olan ilde ulusal ve 
uluslararası yatırımların durumu ne oldu?

%5,263158  Oldukça arttı.

%47,36842  Genel olarak arttı.

%21,05263  Artış konusunda kararsızım.

%21,05263  Henüz artış olmadı.

%5,263158  Diğer

(14) 6360 sayılı Kanun kapsamında «Devredilen ve devralınan malların 
nerede kullanılacağı ile ilgili hiçbir açıklık bulunmamaktadır» söy-
lemine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%40  Evet, katılıyorum.

%15  Kararsızım.

%45  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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1. GİRİŞ

1984 yılında ilk kez Türk yerel yönetim sistemi içine dâhil olan 
Büyükşehir belediyesi modeli örgütlenme aradan geçen zaman zarfı için-
de müteaddit defalar değişime uğradı, başlangıçta sınırlı şekilde uygula-
nan model bugün sayı olarak 30'a nüfus bakımında ise ülke nüfusunun % 
75'ine ulaştı. Ölçek ekonomilerinden yararlanmak suretiyle yerel halkın 
‘mahalli müşterek' ihtiyaçlarını karşılama fonksiyonunu icra etmek üzere 
örgütlendi ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürdü.

Ancak, genel manada Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünya-
nın farklı coğrafyalarında yerel yönetimlerde ölçek büyütme yönündeki 
temayüle uygun talepler 2004-2005 yıllarından sonra çok sesli biçimde 
dillendirilmeye başlandı (Kutlu, 2007 ve 2010). Küçük ölçekli, çok sa-
yıda yerel yönetim kuruluşunun ortaya koyacağı performansın sınırlı ola-
cağı fikir ve tecrübesinden sonra ölçek büyütme arayışları hız kesmeden 
devam etti. Belediye Kanununda bir yerde belediye kurulabilmesi için 
asgari 5000 nüfus şartı getirilip, mevcut belediyelerden 2000'in altında 
kalanların tüzel kişiliklerinin düşürülmesi gündeme gelince, tartışmala-
rın geri dönülemez hale geldiği iyice görülmüş oldu.

Sonuç olarak 6360 sayılı Yasa'nın 2012 yılı Aralık ayında kabu-
lü ile beraber işin rengi değişti, daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli 
için sınırlı ölçüde öngörülen il sınırlarında Büyükşehir belediyesi uygu-
laması gündeme geldi. 28 Mart 2014 seçimleri ile uygulama şansı bulan 
bu düzenleme ile önceki dönemde kırsal, kentsel alan ayrımına dayanak 
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lu@konya.edu.tr

2 Arş. Gör. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, skah-
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oluşturacak yaklaşım belediyenin tüm sınırlarının kentsel alana dönüş-
türülmesinin önünü açtı.

Bu tarihten itibaren diğer görev ve sorumluluklardan daha önce-
likli olmak üzere imar ve planlama sorumluluğu gündeme geldi. Zira bu 
fonksiyon içerik ve uygulama alanı itibariyle son derece hassas ve ne-
tameli bir alana tekabül etmektedir. Sonuçta yapılacak planlar ve imar 
çalışmaları toplumun ekonomik niteliklerini ve önceliklerini yakından 
etkileyebilecek potansiyeldedir. Bir plan notu ile bir kısım insanlar eko-
nomik olarak kayba uğrarken, yine bir kısmı çok büyük kaynaklar elde 
edebilirler. Kırsal, kentsel ayrımını da üstüne eklediğiniz zaman var ola-
gelmekte olan sorun ve tartışmalar 6360 sonrası dönemde farklı ve daha 
kaygan bir mecraya girmiş oldu. 

Aradan geçen üç yıllık süre zarfında anılan kanunun uygulama 
esnasında ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıklarının gözden geçirilmesi, 
ileriye dönük planlama yapma sürecinde bu tecrübeden yararlanma ga-
yesi ön plana çıktı. Bu doğrultuda Yerelsen tarafından yürütülmekte olan 
proje kapsamında 6360 sayılı Yasanın ve uygulamalarının gözden geçi-
rilmesi imkânı doğdu. Elinizdeki kitap bölümü bu çabanın bir sonucu 
olarak Ordu'da 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen Çalıştay 
ve yine Yerelsen tarafından uygulanan anketin sonuçlarının değerlendir-
meye alındığı bir çalışmadır.

Çalışma konunun gelişimini, imar ve planlama konusundaki mev-
zuatı, bu konuda ön plana çıkan sorunları ve bu sorunların çözüme ka-
vuşturulması için gerekli somut adımları içeren önerileri ortaya koymak-
tadır. Çalışmamız akademik bir gayenin yanında ve ötesinde uygulamada 
atılabilecek somut adım ve çabaları sıralama gayretiyle kaleme alınmış-
tır.

2. TÜRKİYE'DE YEREL VE BÖLGESEL DÜZEYDE 
İMAR VE PLANLAMA

Mekânsal planlar literatürde genel olarak üst ölçekli ve alt ölçekli 
planlar olarak tasnif edilmektedir. Üst ölçekli planlar alt ölçekli planla-
rı denetleyen, yönlendiren ve esneklik çerçevesini çizen planlardır. Üst 
ölçekli planlar ise daha çok çevre düzeni planları gibi bölge planlarını 
kapsamakta iken, alt ölçekli planlar ise nazım ve uygulama imar planla-
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rını kapsamaktadır (Ersoy, 2006: 216-217). Ayrıca 3194 Sayılı Kanunun 
planlama kademelerini düzenleyen 6. maddesinde planların kapsadıkları 
saha ve hedefleri açısından bölge planları ve imar planları olarak hazır-
landıkları ve imar planları arasında yer alan uygulama imar planlarının 
gerektiği takdirde aşamalı olarak yapılabileceği belirtilmiştir.

3194 Sayılı Kanun'un 5. maddesinde nazım imar planı, bölge veya 
çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, kadast-
ro durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış 
biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğun-
luklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının 
gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve prob-
lemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planla-
rının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla 
açıklanan ve raporuyla birlikte bir bütün olarak kabul edilen planı ifade 
etmektedir.

İmar planlarına sahip olmak kamu yararı kararının alınması ile eş-
değer bir nitelik göstermektedir. Vatandaşlar taşınmazları üzerindeki ya-
pılaşmalarda gerekli kullanım, yükseklik ve yoğunluk derecelerini imar 
planlarına uygun yapmak durumundadır. Aynı zamanda vatandaşların 
taşınmazları üzerindeki iyelik hakları da imar planlarıyla sınırlandırıla-
bilmektedir. Bu tür planlar vatandaşların görev ve sorumluluklarının ne 
olduğunun anlatılmasında belediyeler açısından birer araç olarak değer-
lendirilebilirler (Keleş, 1984: 147). 

İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre belediyelerce yürütülen imar 
hizmetlerinden etkilenen veya hukuksuzluk olduğunu düşünen vatan-
daşların öncelikli olarak ilgili belediyeye başvurmaları, çözüm bulama-
maları halinde hukuksal yollara başvurmaları esastır. Bununla birlikte 
belediyelerin imar hizmetleri de dâhil iş ve eylemleri ile ilgili inceleme 
denetleme yetkisi İçişleri Bakanlığı'na aittir. 

5216 sayılı Kanun'da nazım imar planlarının hazırlanması yetkisi 
büyükşehir belediyelerine, uygulama imar planlarının hazırlanması ise 
ilçe belediyelerine verilmiştir. Büyükşehir statüsüne sahip olmayan il 
ve ilçe belediyeleri nazım ve uygulama imar planlarını yapma hakkına 
sahip olup birden fazla ilçeden oluşan büyükşehir belediyelerinde ise 
farklı imar planlarından kaynaklı kentsel sorunlar ortaya çıkmaktaydı. 
1980'lerde belediye meclislerince kabul edilen imar planlarının İmar ve 
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İskân Bakanlığından onay alması zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır 
(Göçer, 2016: 25). 6360 sayılı Kanun ile il mülki sınırları olarak büyük-
şehir sınırları genişleyen illerdeki büyükşehir belediyeleri ilçe belediye-
lerinin hazırladıkları imar planlarını denetleme yetkisine sahip olmuştur. 
Ancak bu denetleme durumunun ilçe belediyelerin bir yerel yönetimi 
birimi olarak özerkliklerine aykırı olduğu da savunulmaktadır (Adıgüzel, 
2012: 168). 

Büyükşehirlerin gelişme seyrini de belirleme gücüne sahip olması 
açısından imar ve planlama çalışmaları, planların uygulanacağı mekânsal 
alanların iktisadi, siyasi, idari ve toplumsal yönlerinin de plana dâhil 
edilerek hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır (İzci ve Turan, 2013: 
148-149). Bunlarla birlikte iklim, yerüstü ve yer altı kaynaklar, doğal 
afetler, kültürel dinamikler gibi pek çok etmen de imar ve planlama faa-
liyetlerinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer yandan üst ölçekli planlara örnek olması açısından, 
Türkiye'de çeşitli iller bazı bölgesel projeler altında birleştirilerek ikti-
sadi kalkınmaya yönelik çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülme-
sine katkı sağlamışlardır. Örneğin 1989'da yasallaşan Güneydoğu Ana-
dolu Projesi, Türkiye'deki ilk bölgesel kalkınma idaresi olup Adıyaman, 
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak 
illerinin tamamını veya bir kısmını içerisine alarak uygulamaya konul-
muştur (Sert, 2012: 104-105).

Türkiye'de 1960'lardan itibaren bölge planları oluşturulmaya baş-
lanmış ve bölge planlarının ölçek sınırları hakkında ilgili mevzuatta doğ-
rudan bir hüküm yer almamış olsa da diğer bölge planları da dikkate 
alındığında 1/100.000 ve üzeri olduğu ifade edilebilir. 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan metropoliten alan planları ise kap-
sam ve ölçek açısından bölge ve çevre planları arasında değerlendirile-
bilir. Bu planlar anakent ve etki alanı içerisinde kalan kırsal ve kentsel 
yerleşimler için toplumsal, demografik, iktisadi ve mekânsal gelişmeleri 
de dikkate almaktadır (Ersoy, 2006: 217-218).  

Örneğin Van il sınırları içerisinde tasdikli çevre düzeni planının 
olmayışı, yerleşmeler arasında üst ölçekli plan kararlarıyla uyumsuzluk-
ların bulunması, planlı alanlar dışında kentsel gelişmenin olması, verim-
li tarım ve sulama alanlarının plansız kentsel gelişmelerden etkilenme-
si, doğal afetler ve altyapıda meydana gelen sorunlar yürürlükteki imar 
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planlarında da yeni düzenlemeleri gerektirmiştir (İzci ve Turan, 2013: 
146-147). Bu açıdan 6360 Sayılı Kanun ile il mülki sınırların tamamını 
içeren imar ve planlama uygulamalarına geçiş bu tür özelliklere sahip 
iller açısından oldukça önem arz etmektedir.

Planlanacak alan sınırları içinde Afete Maruz Bölge olması duru-
munda 7269 Sayılı Kanun'un 14. maddesi çerçevesindeki Afete Maruz 
Bölge ile ilgili hazırlanacak olan Afet Etüt Raporunun (jeolojik-jeotek-
nik), 5902 sayılı Kanun gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-
ğınca (AFAD) onaylanması gerekmektedir. Bu rapor bağlamında Afete 
Maruz Bölge kapsamından da çıkartılan alanı da içeren plana esas jeo-
lojik-jeoteknik etüt raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanması gerekmektedir.

Diğer taraftan çeşitli bölge planları birkaç ili kapsayacak şekilde 
de hazırlanmaktadır. Örneğin tarım toprakları üzerindeki yapılaşmayı 
engellemek ve kırsal yerleşim birimleri dışındaki alanlarda imar alanla-
rının oluşturulmasında dağınık ve düzensiz genişlemeye karşı, 1/100.000 
ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı oluşturulmuştur (Genç, 
2015: 17). Nitekim imar sisteminde yargı mekanizması dışında etkin 
bir denetim mekanizmasının olmadığı, planlama mevzuatının üst ölçek 
planlaması, yönetişim ve planlama araçları konusunda yetersiz olduğu ve 
imar-planlama tartışmalarında en önemli eksikliğin siyasi iradenin yete-
rince etkin rol almaması olduğu da savunulmaktadır (Ersoy, 2006: 230).

Nazım ve imar planları ile ilgili çalışmalarda denetim, bütüncüllük, 
bilimsellik, uzman personel ve teknik altyapı donanımlarının mutlaka 
bulunması gerekmektedir. Nitekim 6360 sayılı Kanun'dan önce İstanbul 
ile birlikte il mülki sınırları büyükşehir belediye sınırları olarak belir-
lenen Kocaeli'nde 2004'ten itibaren imar ve planlama hizmetleri daha 
nitelikli ve kontrollü olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte 
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar planlamalarına devam etmeleri 
ile üst ölçekli plan disiplininin oluşturulamaması nedenleriyle sadece 
2012'de bu belediyelerden gelen 285 imar planından 86'sı değiştirilerek 
onaylanmıştır (Bingöl, Yazıcı ve Büyükakın, 2013: 103-104). 6360 Sayılı 
Kanun ile de büyükşehir belediyelerine sunulan imar planları sayısında 
oldukça artış olduğu ve büyükşehir belediyelerince ilçe belediyelerinin 
planlarının düzeltme oranlarının artmakta olduğu da belirtilmektedir.
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Parselasyon bilgilerini de içeren İmar Durum Belgelerinde ise 
KAKS (kat alanı katsayısı-emsal) ve TAKS (taban alanı katsayısı) de-
ğerleri yer almaktadır. Bunlardan KAKS bir arsa üzerinde toplam inşaat 
yapılacak alanın belirlendiği bir hesaplamadır. Örneğin 10.000 metre-
karelik bir arsanın imar durum belgesinde KAKS değeri 2 ise, bu değer 
ile o arsa üzerine inşa edilebilecek toplam inşaat sahası 20.000 olarak 
belirlenmekte ve o metrekareye sahip inşaat alanına ilgili yapı yapılabilir 
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte kentsel dönüşüm projeleri çer-
çevesinde sık yapılaşma alanları arasından mesafeyi arttıracak yıkım ve 
yeniden inşa taleplerinde KAKS değeri daha da arttırılmaktadır. Ayrıca 
imar planlarında çekme mesafeleri, yapı yüksekliği gibi yapılaşma şart-
larının tam olarak belirlenmesi de gerekmektedir.

İmar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki bazı düzenleme-
lerle imar planı değişiklikleri ile belediyelerin altyapı hizmetleri hayata 
geçirmesiyle ortaya çıkan değer artışları üzerinden belediyeler tarafın-
dan değer artış vergisinin alınması gerektiği savunulmaktadır. Bu doğrul-
tuda ilgili verginin il mülki sınırlarının tamamında büyükşehir belediye-
lerince tahsil edilerek bir miktar payın da ilçe belediyelerine aktarılması 
önerilmektedir (Arıkboğa ve Arslan, 2015: 11). 

Diğer yandan Türkiye'de 1963'ten bu yana İller Bankası beledi-
yelerin imar planlarını finanse etmektedir. Nitekim bankanın kuruluş 
kanununda da belediye, il özel idaresi ve köylerin imar işlerini yürütme 
görevi yer almakta ve yeni kurulan belediyelerin imar planı yapım hizme-
ti ücretsiz olarak verilmektedir (Bayrakcı, 2017: 156). Buna karşın 3194 
sayılı Kanunun 7. maddesinin b fıkrasına göre nüfusu 10.000'i aşan yer-
leşim birimlerinde imar planı yaptırılmasının zorunlu olduğu ve nüfusu 
10.000'i aşmayan yerleşimlerde ise mevcut imar planı yürürlükte kabul 
edilerek imar planının yapılıp yapılmamasına belediye meclisince karar 
verileceği belirtilmiştir. 

3. 5216 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİRLERDE İMAR 
VE PLANLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 3. maddesinin b 
fıkrasında çevre düzeni planına uymak kaydıyla şu hükümler yer almak-
tadır:
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– Büyükşehir belediye sınırları içerisinde 1/5.000 ile 1/25.000 
arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak 
ve onaylayarak uygulamak,

– Büyükşehir içerisindeki belediyelerin nazım ve uygulama imar 
planlarını, ilgili değişiklikleri, parselasyon planlarını, imar ıslah 
planlarını aynen ya da değiştirerek onaylamak ve denetlemek,

– Nazım imar planının uygulamaya girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yap-
mayan ilçe belediyelerinin uygulama ve parselasyon planlarını 
yapmak ya da yaptırmak.

Bu hükümler sıralanırken 10.7.2004 tarihli Kanun'da, "büyükşehir 
belediyesi ve mücavir alan" ifadesi ile "ilçe ve ilk kademe belediyesi" 
ifadeleri yer almıştır. Ancak 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 
13. maddesiyle "mücavir alan" ile "ilk kademe" ifadeleri metinden çıka-
rılmıştır. İmar Hukukunda öne çıkan bir kavram olan mücavir alan, 5216 
sayılı Kanun'un 27/3. maddesinde halen yer almasına karşın büyükşehir 
belediyeleri ile ilçe belediye sınırlarındaki değişiklikler ile uygulama 
alanına sahip bulunmamaktadır (Muratoğlu, 2015: 67-68).

İkinci olarak Geçici 1. madde ile birlikte değerlendirildiğinde na-
zım plan üst ölçeği 1/5.000'den 1/25.000'e yükseltilmekte ve bu aralık-
ta yapılacak planlar "nazım plan" olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
5216 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinde büyükşehir belediyelerinin 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 23.7.2004 tarihinden itibaren en geç iki 
yıl içerisinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarını yapmaları gerektiği 
belirtilmiştir. 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te, 1/25.000 ölçekli 
planların, "Çevre Düzeni Planı" olarak tanımlanmasından kaynaklı bir 
karmaşadan da söz edilmektedir. Buna göre, Büyükşehir Belediye Ka-
nunundaki bu hüküm, ölçek itibariyle 1/25.000 ölçekli planları "nazım 
plan" olarak tanımlarken 1/5.000 ölçekte hazırlanacak nazım planlarla 
kapsam ve içerik bakımından nasıl bir farklılık ihtiva edeceğini belirsiz 
bıraktığı ifade edilmektedir (Ersoy, 2006: 223).

5216 Sayılı Kanun'un 7. maddesinde büyükşehir belediyelerine 
ulaşım ana planlarının yapılması ya da yaptırılması ile toplu taşıma hiz-
metlerinin planlanması koordinasyonunun sağlanması büyükşehir bele-
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diyelerinin yetki ve sorumlulukları arasında sıralanmıştır. Buna karşın 
6360 Sayılı Kanun ile bu görev ve yetkilere ek olarak, büyükşehir be-
lediyesinin yetki alanında yer alan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan 
yol, meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılması, bakımı ve karla 
mücadele çalışmalarının yürütülmesi görevleri ile kentsel tasarım proje-
lerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yüküm-
lülüklerini belirlemesi hakkı tanınmıştır. Böylece içme suyu, katı atık 
depolama, çöp ve temizlik hizmetleri ile şehir içi ulaşım gibi yerel ortak 
hizmetlerin tek merkezden koordine edilmesi önemli bir kazanım olarak 
değerlendirilmektedir (Karaarslan, 2013: 139).

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda, büyükşehir belediyelerinin su 
ve kanalizasyon hizmetleri için gerekli baraj ve tesisleri kurması, mezar-
lık alanlarını tespit etmesi, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak 
özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek ile il düzeyinde 
yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve di-
ğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapma yükümlülükleri yer almıştır. 
Bütün bunlara ek olarak 6360 Sayılı Kanun ile afet riski taşıyan ya da 
can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan yapıların tahliye edilme-
sine ve yıkılmasına karar verme hakları da tanınmıştır. 

5216 sayılı Kanun'un büyükşehir belediyesinin imar denetim yet-
kisini düzenleyen 11. maddesinde büyükşehir belediyelerinin ilçe be-
lediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğu ve 
talep halinde on beş gün içerisinde ilgili bilgi ve belgelerin büyükşehir 
belediyesine ulaştırılması istenmektedir. Bu aşamada büyükşehir bele-
diyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı ya-
pılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilmekte ve en 
geç üç ay içerisinde giderilmediği takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 
ve 42. maddelerindeki idari müeyyide yetkilerini kullanmaya sahiptir.

5216 sayılı Kanun'un 15. maddesine göre büyükşehir belediye 
meclislerinde imar ve bayındırlık komisyonlarının kurulması zorunludur. 
Bununla birlikte ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi arasındaki 
hizmet ilişkilerini ve koordinasyonu düzenleyen 27. maddesine, 6360 
sayılı Kanun'un 11. maddesinde yer alan imar mevzuatı uyarınca beledi-
yelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirlerin tahsil tarihinden itibaren 
kırk beş gün içerisinde büyükşehir belediyesine aktarılacağı hükmü ek-
lenmiştir (Bayrakcı, 2014: 160). Ayrıca büyükşehir belediyelerinin bu 
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geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar planlarına göre hazırlanan kamulaş-
tırma projesi çerçevesinde yalnızca otopark arsası alım ve inşası süreçle-
rinde kullanabilecekleri belirtilmiştir.

5216 sayılı Kanun'un Geçici 2. Maddesinde İstanbul ve Kocae-
li dışındaki 14 büyükşehir belediyesinde mevcut valilik binası merkez 
kabul edilerek nüfusu 1 milyona kadar olan yerlerde yarıçapı 20 km, 
nüfusu 1 milyondan 2 milyona kadar olan yerlerde yarıçapı 30 km ve nü-
fusu 2 milyondan fazla olan yerlerde yarıçapı 50 km olan dairenin sınırı 
büyükşehir belediyelerinin sınırı olarak kabul edilmiştir. Ancak 6360 
sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerin tamamının sınırları il mülki 
sınırları olarak belirlenmiştir (Özer ve Akçakaya, 2014: 109).

Geçici 2. madde ile büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki 
sınırları olarak genişlemesi bu mülki sınırlar içerisindeki çok sayıda 
belediyenin ortak disiplin ve işbirliğinden yoksun olarak hazırladıkları 
planların oluşturduğu karmaşanın önlenmesi açısından olumlu bir ge-
lişme olarak değerlendirilmektedir. Nitekim bu kanun kapsamında dü-
zenleyici üst imar planları çerçevesinde il genelinin tamamında uyumlu 
imar planlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Yıldırım ve Ayhan-
Selçuk, 2013: 435; Apan, 2016: 6). Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 
9. maddesinde yer alan ilgili bakanlığın "metropoliten arka planı" ha-
zırlamasını gerektiren planlama sorunlarını da büyük ölçüde çözümünü 
kolaylaştırdığı için ilgili bakanlığın üst ölçek plan yapma gerekçelerini 
de zayıflatmıştır (Ersoy, 2006: 223).

4. 6360 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
VE DÜZENLEMELER

Türkiye'de imar ve planlama konusu şehirlerin en önemli sorunla-
rı arasında sıralanmakta, imar planlaması konusunda çok sayıda kamu 
kurum ve kuruluşu olmasına karşın en önemli yetkiler yerel yönetimlere 
bırakılmıştır (Adıgüzel, 2012: 167). 6360 Sayılı Kanun ile geniş ölçekli 
planlama politikalarının uygulanması ve imar bütünlüğünün sağlanması 
hedeflenmiştir (İzci ve Turan, 2013: 119; Önez-Çetin, 2015: 248).

6360 sayılı Kanun'un tasarı aşamasındaki gerekçeleri arasında 
özellikle büyükşehir belediye sınırlarının genişletilmesi geniş ölçekte 
hizmet üretmeye başlayacak olan yerel yönetim birimlerinin ileri tekno-
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lojilere sahip olmalarını, nitelikli teknik personel istihdamını sağlaya-
bilmesi ve iş gücü uzmanlaşması ile merkezden gönderilecek kaynakla-
rın etkin kullanımının sağlanabilmesini hedeflemiştir. Ayrıca il sınırları 
içerisinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında kaynakların 
kullanımı ve sahip olunacak imkânlar açısından daha adil bir yapı ön-
görülerek, düzenleyici üst imar planları çerçevesinde il çapında uyumlu 
imar uygulamaları gerçekleştirilebilmesi istenmiştir (Genç, 2014: 3).

6360 sayılı Kanun ile 30 Mart 2014 tarihinden önce mevcut olan 
16 büyükşehir belediyesine ek olarak 14 büyükşehir belediyesi daha ku-
rulmuştur. Böylece yerel yönetim yapısının yeniden oluşturulma sürecine 
girilmiştir. Nitekim eski ve yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde köy 
tüzel kişilikleri kaldırılmış, köyler bağlı oldukları ilçelerin mahallelerine 
dönüştürülmüş, büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idarelerinin tü-
zel kişilikleri sonlandırılmış ve bu illerin bucakları ve bucak müdürlük-
leri kaldırılmıştır. Ayrıca toplam nüfusu 750.000'den fazla olan illerin il 
belediyeleri büyükşehir belediyelerine dönüştürülmüştür.  

Tablo 1: 6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yerel Yönetim 
Birimlerindeki Sayısal Değişim 

Yerel Yönetimler 6360 Öncesi 6360'la 
Kurulan

6360'la 
Kaldırılan

6360 
Sonrası

Büyükşehir belediyeleri 16 14 - 30
Büyükşehir ilçe belediyeleri 143 25 - 519
İl belediyeleri 65 - 14 51
İlçe belediyeleri 749 2 349 416
Bütün belediyeler 1.977 - 1.635 342
İl özel idareleri 81 - 30 51
Köyler 34.395 - 16.561 17.834
Mahalleler 19.103 17.637 - 36.740

Kaynak: Adıgüzel, 2012: 160.

Büyükşehir belediyesinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
başlıklı 1. maddesinde Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Mani-
sa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa 
ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı isimle bü-
yükşehir belediyeleri kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir 
belediyelerine dönüştürülmüştür. Mevcut büyükşehir belediyelerinin sı-
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nırları ise il mülki sınırları olarak düzenlenmiştir. Kuşkusuz idari sınır 
değişimleri ve yetki paylaşımı planlama açısından oldukça belirleyici bir 
konuma sahip olduğundan şehirlerin fiziksel yapıları ve yerleşme biçim-
lerinin farklılaşması ile imar faaliyetleri de değişmektedir (Kılınç-Ürk-
mez ve Zengin-Çelik, 2016: 73).

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak 
belirlenmesinin gerekçeleri arasında 6360 sayılı Kanun'dan önce de bü-
yükşehir belediye sınırları il mülki sınırları olan İstanbul ve Kocaeli bü-
yükşehir belediyelerinin imar, planlama, ulaşım vb. alanlarda daha etkin 
faaliyet yürütebilmeleri örnek gösterilmiştir. Yine ilçe belediyelerinin 
küçük ölçekli imar planları yapabilmelerine karşın daha bütüncül bir 
çerçeveden imar planlamalarının düzenlenmesi gerektiği ve yeterli mali 
kaynaktan yoksun küçük ölçekli yerel yönetimlerce sanayi, çevre ve ula-
şıma ilişkin konularda istenilen çözümlerin üretilememesi gibi nedenler 
de sıralanmıştır (Yıldırım ve Ayhan-Selçuk, 2013: 431).

Diğer taraftan il mülki sınırları ile büyükşehir belediye sınırlarının 
aynı olması genişleyen hizmet alanı içerisinde imar ve planlamanın ye-
niden düzenlenmesi ile büyükşehir belediye hizmetlerinde birtakım de-
ğişiklikler de kaçınılmaz olmuştur. Böylece yerel yönetimlerde yeniden 
yapılanma anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlerin görev-yetki hususları 
ile hizmet sahalarındaki değişiklikler hizmet üretilen mekânsal yapının 
yeniden düzenlenmesini beraberinde getirerek bu hizmetleri sunan ku-
ruluşların işleyişlerinde de yeni düzenlemeleri ortaya çıkarmıştır (İzci 
ve Turan, 2013: 120). Örneğin ruhsatlandırma ve denetleme yetkileri ile 
imar planlama yetkisinin de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesiy-
le Kocaeli il genelindeki yeni kurulacak sanayi tesislerinin planlanması, 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi hususlarında yetki karmaşası orta-
dan kaldırılarak sorunların daha hızlı ve etkin biçimde çözülebilmesi-
ne imkân doğduğu belirtilmektedir (Bingöl, Yazıcı ve Büyükakın, 2013: 
158).

Bunlarla birlikte 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınır-
larının yeniden düzenlenmesi ile daha önce büyükşehir belediye sınırla-
rını belirlemede geçerli ölçüt olarak kabul edilip herhangi bir tetkik ve 
incelemeye dayanmaması nedeniyle "pergel yasası" adı da verilen kurala 
yönelik eleştirilere de yanıt verildiği belirtilmektedir (Keleş, 2009: 315; 
Genç, 2015: 6). Bununla birlikte Gözler'e göre nüfusu fazla ve yüzölçümü 
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küçük olan illerde bu durum iyi bir gelişme olarak değerlendirilirken nü-
fusu az ve yüzölçümü büyük olan illerde ise yeterince uygun düşmediği 
savunulmaktadır (2013: 31).  

Öte yandan il mülki sınırlarının büyükşehir belediyelerinin sınırı 
olarak kabul edilmesi büyükşehirler mali açıdan bütçeden aldıkları pay-
ların ve vatandaş başına düşen hizmet payı oranları da yeni kanun ile 
değişmiştir. Nitekim bu konudaki bir çalışmaya göre örneğin Mersin Bü-
yükşehir Belediyesinin aldığı pay %55 artarken, daha önce il mülki sı-
nırları olmadan önce büyükşehir belediyesi sınırlarında ikamet eden bir 
vatandaşa düşen pay ise %20 oranında azalma göstermiştir. Buna karşın 
Van Büyükşehir Belediyesindeki bir vatandaşa hizmet gelirinden düşen 
pay %167 artmıştır (İzci ve Turan, 2013: 135). Uygulamadaki bu farklı-
lıklar planlama konularında yeni düzenlemelere ihtiyaç doğurabilir.

6360 Sayılı Kanun ile eski ve yeni büyükşehir belediyeleri içeri-
sinde yeni ilçe belediyeleri de ihdas edilmiştir. Ancak bu yeni ilçe bele-
diyeleri ihdas edilirken bazı ilçelere bağlı belde ve köyler ile bazı belde-
lere bağlı köyler yeni kurulan ilçe belediyelerine katılmıştır. 

Ayrıca yeni kurulan ilçe belediyeleri ihdas edilirken iktisadi, idari, 
mali, kültürel, siyasi ve coğrafi faktörler de dikkate alınmıştır. Bununla 
birlikte bütün ilçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyeleri haline 
gelmesinde kanalizasyon ve ulaşım gibi yerel ve temel nitelikteki hizmet-
lerin yürütülmesi ile imar planlamaları açısından oldukça faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir (Gözler, 2013: 31).

6360 sayılı Kanun'un kuşkusuz en önemli özelliklerinden birisi çe-
şitli tüzel kişiliklerin ve idari birimlerin kaldırılmış olmasıdır. Bu doğrul-
tuda ölçek ekonomisi bağlamında oldukça kurumsal ve mali rahatlamalar 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin Hatay'da kurulan Arsuz ilçesi, İskenderun 
merkeze ve Uluçınar bucağına bağlı bazı belde belediyeleri ve köylerin 
tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve mahalleye dönüştürülmesi ile bu il-
çeye bağlanmıştır. Böylece Uluçınar Bucak Müdürlüğü ile 7 belde be-
lediyesi kaldırılarak uzun vadede iktisadi, idari ve mali kazanımlar elde 
edilmiştir. Bu bağlamda 6360 Sayılı Kanunun en önemli özelliklerinden 
birisi olan optimal ölçek meselesinin özellikle yönetim kademelerinin 
azaltılması açısından dünyadaki yerel yönetim yapılanmalarındaki genel 
eğilime de uygun düştüğü belirtilmektedir (Genç, 2015: 6).
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6360 sayılı Kanun'un 3. maddesinde ilçe belediyeleri veya bü-
yükşehir belediyeleri tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen 
köylerde ticari gaye taşımayan yapılaşmalar konusunda yürürlükteki 
imar mevzuatının da dikkate alınarak ilgili yerleşim birimlerinin gele-
neksel, kültürel ve mimari dokusuna uygun projeler yapabilecekleri hü-
küm altına alınmıştır. Bu tarz projelerin sınırlarını belirleme yetkisi ise 
ilçe belediyelerine verilmiştir. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. 
maddesi ile muhtarların katılımı ve ilgili idarelerce özellikle köy tüzel 
kişiliğinden mahallelere çevrilen yerleşmeler için yerleşme ve yapılaşma 
özellikleri ile mimar doku ve özelliklerini içeren rehberler hazırlanabilir 
(Göçer, 2015: 38). Bu rehberlerden imar ve planlama uygulamalarında 
da yararlanılabilir.

6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında tüzel ki-
şilikleri kaldırılan belediye ve köylerin yeni nazım ve uygulama imar 
planlarının yapılması, imar planı değişikliği ve yenileme ile inşaat ruh-
satları hariç her türlü imar uygulaması, katıldıkları ilçe belediyesinin 
onayına bağlı olarak gerçekleşebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı 
maddenin 4. fıkrasında ise tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin 
inşaat ruhsatları hariç her türlü imar uygulamalarının gerçekleşmesinin 
İçişleri Bakanlığının onayına bağlı olduğu belirtilmiştir.

İmar ve planlama gibi hizmetlerin ayrı ayrı, küçük ölçekte ya da 
küçük yerel birimlerce yürütülmesi yerine koordinasyon ve bütünlük 
içerisinde gerçekleştirilmesi yerel nitelikli diğer hizmetlerin de daha et-
kin ve verimli yürütülmesine katkısı olacaktır. Bununla birlikte il mülki 
sınırlarının dâhil edilmesi bütüncül imar planları yapma imkânını getir-
miştir. Böylece düzenleyici üst ölçekli imar planları çerçevesinde il sat-
hında uyumlu imar uygulamaları da hayata geçirilebilecektir (Çelikyay, 
2014: 12, 15, 19).

5. 6360 SAYILI KANUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Daha önce yalnızca İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri 
için uygulanan ve 6360 sayılı Kanun ile 30 ile genişletilen mülki sınırları 
büyükşehir belediyesi sınırları olarak düzenleyen hükümler çerçevesin-
de "Bütünşehir" belediyesi kavramı da kullanılmaktadır. Bu noktada il 
ölçeğinde bir bölgesel yönetim şekli ile eyalet sistemine ve başkanlık 
sistemine geçiş açısından bir ön hazırlık olarak görülebileceği öne sürü-
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lürken; mevcut yasal düzenlemelerde egemenliğin sağladığı yasa yapma 
gücünü bir yerel ya da bölgesel yönetime veren bir durum söz konusu 
olmadığından bu tür yaklaşımlar eleştirilmiştir (Karasu, 2013: 4-5). 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde kır-kent ilişkisi açısından 
doğan bazı problemler arasında ise şunlar sıralanmaktadır: (Kılınç-Ürk-
mez ve Zengin-Çelik, 2016: 70-71)

– Kırsal alanların homojen bir çerçevede büyükşehirlerle bir bü-
tün olarak ele alınması,

– Büyükşehir kavramının çok farklı boyutlara sahip olmasına kar-
şın idari sınırın tek bir kriter olarak kabul görerek tanımlamala-
rın geliştirilmesi,

– Metropoliten alan meselesinin ortadan kalkmasıyla kırsal alan-
ların kent karşısındaki temsil kabiliyetlerinin azalması ve yeni 
sorumluluklarla karşılaşmaları

6360 sayılı Kanuna yönelik eleştirilerden birisi de mevcut bele-
diye hukukuna dokunulmadan illerin yönetiminin sağlanamayacağına 
ilişkindir. Buna göre illerde ve ilçelerde kentsel yerleşimler kadar kırsal 
yerleşmeler de bulunmaktadır. Kırsal yerleşmeler ise hem coğrafi hem 
de iktisadi açıdan kentsel altyapı gerektiren mevcut belediye hukuku 
ile sürdürülebilir nitelik taşımamaktadır. Örneğin kırsal yerleşmelerden 
ilan-reklam, eğlence vs. vergi gelirleri olmadığı gibi belediyelerin ev ve 
sokak hayvanları dışında hayvancılık sektörünü yönetecek kapasitesi ve 
yetkileri de bulunmadığından kentsel yönetim anlayışını kırsal sosyo-
iktisadi yapıya çevrelemenin oldukça sorunlu olduğu savunulmaktadır 
(İzci ve Turan, 2013: 128).

Diğer yandan Ankara gibi ölçek itibariyle sınırları geniş olan bü-
yükşehirlerde köy iken mahalleye dönüşen bir yerleşimde vatandaşın 
konut yapabilmesi için öncelikli olarak ilgili belediye tarafından mahal-
le yerleşim ve gelişim alanı imar planı yapılması gerekmektedir. Ancak 
plan ve parselasyon süreci, ilgili mühendislik projelerinin onaylatılması, 
yapı ruhsatı alınması gibi süreçlerle muhatap olan tarım işçisi ve yoksul 
vatandaşların bu yollar yerine çarpık ya da kaçak yapılaşmalara gidebil-
dikleri ifade edilmektedir. 

6360 sayılı Kanun çerçevesinde Ankara'da Büyükşehir Belediye-
si İmar Yönetmeliği de yeniden düzenlenerek onlarca farklı tip mimari 
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projelere izin verilerek köyden mahalleye dönüşen yerleşmelerde yö-
resel dokuya uygun konutlar, yapı ruhsat maliyetlerinin azaltılması ile 
uygulamaya konulmuştur (Göçer, 38, 46). Bununla birlikte 6360 sayılı 
Kanun'da yer alan tip mimari projeleri ile ilçe belediyelerinin daha etkin 
ve fonksiyonel oldukları söylenebilir. Nitekim tip mimari projelerine rağ-
betin arttığına dair çeşitli bilgi ve verilere rastlamak mümkündür. 

6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşmelerden 
parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan proje ve tasdik harcı, zemin 
açma izni ve toprak hafriyatı harcı, yapı kullanma izni harcı gibi imar 
harçlarını da içeren beş yıllık muafiyet getirilmiştir. Ancak bu muafiyetin 
2017 itibariyle sona ermesi konusunda birtakım kaygılar dile getirilmek-
tedir (Acar ve Koç, 2016: 187).

Yöresel ve kültürel özellikler ile iktisadi ve doğal afetler gibi fark-
lı hususlar imar ve planlama hizmetlerini yürüten belediyeler açısından 
olmazsa olmazlar arasındadır. Örneğin yeni büyükşehirler arasında yer 
alan Hatay'da 6360 sayılı Kanun ile Antakya, Arsuz, Defne ve Payas il-
çelerinin kurulması kentleşme açısından oldukça önemlidir. Bu yeni ku-
rulan ilçeler arasında yer alan Antakya ilçesi arkeolojik ve doğal sit alan-
larına sahip bir yerleşim olup Koruma İmar Planına sahiptir. Antakya 
Koruma İmar Planı 1970'lerden itibaren çok defa revize edilmesine karşı 
6360 sayılı Kanun çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte nazım imar planları hazırlanırken ve ilçe belediyeleri-
nin uygulama imar planlarına onay verilirken tarihsel doku hassasiyeti 
gözetilmesi önem arz etmektedir (Adıgüzel, 2014: 71-72). 

6360 sayılı Kanun'dan önce park yapma, kamulaştırma, karar 
alma, imar planı hazırlama gibi yetkilere sahip ilçe belediyeleri yeni ka-
nunla büyükşehir belediyelerinin denetimine ve onayına tabi kılınmıştır. 
Bu durum büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri üzerinde özellikle 
imar yetkileri açısından etki altına alındığı, il sathındaki yetkilendirme 
nedeniyle ilçe belediyelerinin imar konusunda oldukça bağımlı hale gel-
dikleri ve büyükşehir belediyelerinin koordinatör rolden büyükşehir hü-
kümetine dönüştüğü öne sürülmektedir (Karasu, 2013: 11).

Yeni Kanun ile köy yönetimlerinin tüzel kişiliklerinin büyükşehir 
belediyesi olan illerde kaldırılmasının kırsal yaşam şartları ve hizmet-
lerine ilişkin bazı sorunlara yol açabileceği ifade edilmektedir. Nitekim 
köy yönetimleri bu kanun ile kendilerine ait mal varlıkları olan ve orman 
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ve meraları kullanma hakkı bulunan yerel yönetim birimleri ilen bu hak 
ve ayrıcalıklardan mahrum bırakılmıştır. Bu sebeple kırsal yerleşmeler-
de tarımsal etkinliklerin zayıflayacağı, köylünün yoksullaşacağı ve or-
man köylerinin kentsel rant alanlarına dönüşebileceği gibi çeşitli kay-
gılar dile getirilmektedir (İzci ve Turan, 2013: 132). Ayrıca 6360 sayılı 
Kanun ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve eskiden 
köy olarak tanımlanan yerleşmelere imar planı yapılması zorunluluğunun 
getirilmesi yasal ve mali külfetteki artışın yanı sıra tarım alanlarındaki 
yeni yapılaşmalara imkân verebilir. 

6. TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİRLERDE İMAR VE 
PLANLAMA UYGULAMALARINDA MEVCUT DURUM

Türkiye'de 1950'lerden itibaren hızlı kentleşme süreci ile kent-
lerde hem nüfusun hem de kent alanının oldukça genişlemesi ve yeni 
sorunların ortaya çıkması tek kademeli bir yönetim sistemiyle bu so-
runların üstesinden gelinemeyeceği düşüncesiyle 1970'lerden itibaren 
Türkiye'de metropoliten yönetim modelleri tartışılmaya başlamış ve bazı 
büyük illerde İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olarak kurulan nazım imar 
büroları aracılığıyla planlama çalışmaları yürütülmüştür (Göçer, 2016: 
25). Ancak bu imar planlama büroları kurumsal yetersizlikler ve yetki 
kısıtlılıkları sebebiyle zaman içerisinde danışman niteliğindeki bürolara 
dönüşmüşlerdir (Özçelik, 2014: 1120).

1984'e gelindiğinde 3030 Sayılı Kanun ile il merkez belediyesinin 
sınırları içerisinde birden çok ilçe bulunan illerde büyükşehir belediye-
lerinin oluşturulması ile İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde büyükşehir 
belediyelerinin kurulmasıyla bu yönetim modeli yaygınlaşmaya başla-
mıştır (Kılınç-Ürkmez ve Zengin-Çelik, 2016: 71). Süreç içerisinde artan 
büyükşehir belediyelerinin sayısı 6360 Sayılı Kanun ile 30'a yükselmiş 
ve yeni büyükşehirlerin de kurulması planlanmaktadır. Bununla birlikte 
6360 sayılı Kanun ile daha önce büyükşehir belediyeleri için kriterler 
arasında yer alan fiziksel yerleşim durumu ve iktisadi gelişmişlik sevi-
yesi ölçüt olmaktan çıkartılarak yalnızca belli bir nüfus üstüne çıkma 
kıstası yeterli görülerek uygulamaya konulmuştur (Kaypak ve Yılmaz, 
2016: 32). 

6360 sayılı Kanun ile Türkiye'de yerel yönetim sisteminin, ida-
ri yapılanma, mali kaynak bölüşümü, yerel hizmet dağıtımı ile imar ve 
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planlamaya ait hususlar açısından önemli ve köklü niteliklerde değişim 
sürecine girdiği belirtilmektedir (Kılınç-Ürkmez ve Zengin-Çelik, 2016: 
70). Ayrıca 6360 Sayılı Kanunla imar ve planlamada birlik ve bütün-
selliği sağlayan düzenlemeler konusunda olumlu ve ortak kanaatler dile 
getirilmektedir (Adıgüzel, 2012: 168; Şahin ve Bostancı, 2012: 120). 

Balıkesir İlinde 6360 sayılı Kanun'un kamu hizmetlerinin sunu-
muna etkisine yönelik il genelinde yapılan bir anket çalışmasında ka-
tılımcıların %81,8'i, büyükşehir belediye statüsüne geçilmesiyle imar 
ve planlama bütünlüğünün sağlandığına inandıklarını ifade etmişlerdir. 
Yine "büyükşehir düzenlemesi sonrasında ilçemizde imar düzenlemeleri 
konusundaki şikâyetler artmıştır" sorusuna %60 "katılmıyorum" yanıtı 
verilmiştir (Genç ve Daşçı, 2016: 21).

Büyükşehir belediye sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile imar 
planları bütüncü bir nitelik kazanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinin 
dayanağı imar planları olduğundan il genelinde kamulaştırma alanları 
genişlemektedir. Önceleri il valiliğince kamu yararı kararı ile yapılan 
kamulaştırmalar il mülki sınırlarının yeni büyükşehir sınırlarını oluştur-
masıyla bu mekanizmaya gerek kalmadan daha hızlı karar alma ve uygu-
lama imkânı elde edilmiştir (Bingöl, Yazıcı ve Büyükakın, 2013: 114).

Yeni düzenlemeyle il sathında planlama faaliyetleri koordinatör bir 
otorite tarafından yürütülerek il sınırları içerisinde çeşitli yerel menfaat 
ve beklentilerle parçacı ve birbirleriyle uyumsuz imar ve planlama örnek-
lerinin önüne geçilmiş ve farklı yerel yönetim birimlerinin hazırlamaya 
çalıştıkları planlamalara da büyükşehir belediyesinin kontrol ve denetimi 
getirilerek daha etkin bir yaklaşım benimsenmiştir. Böylece il düzeyinde 
mekânsal ve fiziksel imar ve planlama faaliyetlerine iktisadi ve sosyo-kül-
türel planlamaları da ekleme fırsatı sunularak bütünleşik strateji planları-
nın oluşturulmasına da ortam hazırlanmıştır (Genç, 2015: 6).

Özellikle il ölçeğinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulama-
larında ilgili birimler arası koordinasyonun 6360 sayılı Kanun ile büyük-
şehir belediyelerine verilmesi, dönüşüm sürecinin kısmen de olsa hızlan-
masına ve dönüşümün genel karakteristiğinin ortaya konulmasına katkı 
sağladığı ifade edilebilir. Buna karşın il özel idarelerinin kapatılmasıyla 
büyükşehir belediyelerinin koruma amaçlı imar planı hazırlama sorum-
luluklarında da artış söz konusu olmuştur.
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Şehir yönetim alanlarının dar olmasının ya da daraltılmasının yerel 
vatandaş katılımı açısından olumlu olduğu değerlendirilse de hizmet ve-
rimliliği ve iktisadi açılardan dezavantajlıdır. Kuşkusuz hizmetlerin nite-
liği de farklı ölçeklerde uygulamayı gerektireceğinden her hizmetin etkin 
ve verimli bir düzeye kavuşturulması gerekebilir. Özellikle kanalizasyon, 
ulaşım ve imar ve planlama gibi hizmetler için uygun ölçek saptamaları-
nın kolay olmamasına karşın bu tür yerel hizmetlerin ölçek büyüklüğün-
den fayda elde ettikleri belirtilmektedir (İzci ve Turan, 2013: 121).

Kuşkusuz büyükşehirlerde optimal ölçek düzenlemelerinin ileri 
boyutlara taşınması imar ve planlama faaliyetlerine de oldukça etki gös-
termektedir. Bütüncül planlamaların hazırlanması ile şehrin farklı yerle-
rindeki vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun hizmetlerin sunulması 
ve üretilmesi artmakta, hizmet maliyetleri azalmakta ve hizmetlerin su-
numunda daha ileri teknolojiden yararlanma mümkün hale gelebilmekte-
dir (Çelikyay, 2014: 19). Bununla birlikte imar ve planlama hizmetlerini 
yürütmek üzere büyükşehir belediyelerinde yeni birimlerin oluşturulma-
sı da yönetsel açıdan gerekli olabilir. 

6360 sayılı Kanun ile getirilen ek düzenleme ile imar mevzuatı 
çerçevesinde belediyelerin otopark hizmetlerinde elde ettikleri gelirler 
tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde büyükşehir belediye-
lerine aktarılacağı hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediyeleri de 
tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma 
projesi çerçevesinde otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile diğer oto-
parkların inşasında kullanmaktadır (Bingöl, Yazıcı ve Büyükakın, 2013: 
55).

6360 sayılı Kanun ile kent-kır ayrımının ortadan kalkmış olması 
özellikle tarım arazileri, meralar ve orman arazileri gibi bölgelerin imar 
ve planlama hizmetlerinin yürütülmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın, belediyenin planlama yetkisi olan ve tarımsal faaliyet yü-
rütülen alanlardaki rollerine dair birtakım düzenlemeler gerektirebilir. 
Buna karşın doğal ve kültürel varlıkların özel bir kanunla korunması, be-
lediye mevzuatı dışında olması nedeniyle büyükşehir belediye sınırların-
daki herhangi bir değişikliğin bu alanlara etkisi olmayacaktır (Koyuncu 
ve Köroğlu, 2012: 7).

Türkiye'de 6360 sayılı Kanun çerçevesinde büyükşehir belediye-
lerinin coğrafi ve fiziksel şartlarının dikkate alınmadan il mülki sınırlar 
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olarak belirlenmesine yönelik bazı eleştiriler söz konusudur. Buna göre 
özellikle büyükşehir belediye merkezine oldukça uzak yerleşim yerleri-
nin mevsimsel ve coğrafik şartlar da dikkate alındığında yerel birtakım 
hizmetlere erişim konusunda sorunlar yaşadıkları ifade edilmektedir. 
Özellikle imar planlarının uygulama ve denetim araçlarının kullanılması 
açısından mesafelerin uzaklığı hizmetlerin etkin ve verimli yürütülme-
sini olumsuz yönde etkileyeceği savunulmaktadır (Adıgüzel, 2012: 168; 
Keleş, 2012: 6).

Kentsel dönüşüm uygulama yetkilerinin merkezi idare yerine yerel 
yönetimlerce belirlenmesi önemlidir. 6360 sayılı Kanun ile il düzeyinde 
tip mimari projelerinin de etkisiyle kent estetiği konusundaki çalışmalar 
da artmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de imar hizmetlerinin planla-
ma, katılım ve bilgilendirme süreçlerinden çok yapılaşma süreçlerine 
ilişkin bürokratik ve teknik işlemlerle görünür olan bir hizmet niteliği 
taşıdığı da vurgulanmaktadır.

7. BÜYÜKŞEHİR İMAR VE PLANLAMA 
UYGULAMALARINDA TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ

Yerelsen tarafından 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Ordu'da 
düzenlenen Çalıştayın 'İmar ve Planlama' oturumunda toplam 12 alanda 
25 sorun ve bu sorunların çözümü noktasında 44 adet öneri tespit edil-
miştir. Son derece katılımcı ve özgür bir ortamda ortaya konulan sorun 
ve çözüm önerilerinin sunumu esnasında sahadaki durumun tam olarak 
tespiti noktasında son derece yararlı tespitler yapılmıştır.

Çalıştay katılımcı grubunda toplamda 19 kişi yer aldı. Büyükşehir 
ve ilçe temsilinin sağlandığı yerel yönetim, merkezi yönetim, merkezi 
yönetimin taşra teşkilatı ve akademik boyutun temsil edilmesi yapılan 
değerlendirmelerin geçerliğini ve doğruluğunu teyit etme açısından fay-
dalı oldu. Ayrıca, dört değişik coğrafi bölgeden ve farklı gelişmişlik dü-
zeylerinde belediyelerden katılımın sağlanması yine üzerinde durulması 
gereken bir başka pozitif noktalardır.

Bu çerçevede, Çalıştay'da ortaya konulan başlıklar, sorunlar ve 
önerilerin değerlendirilmesi şu şekildedir:
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7.1. Yerel Farklılıklar

Sorun 1: Mevzuatta yerel farklılıkların dikkate alınmaması, İstan-
bul ve Ankara gibi BŞB'leri ile diğer Anadolu illerinin aynı kategoride 
değerlendirilmesi

Türk hukuk sisteminde maalesef benzer kurum, durum ve uygula-
maları standart bir kalıba sokmak, hep aynı yaklaşıma bağlı olarak ele 
almak gibi bir yaklaşım bulunmaktadır. Farkı gelişmişlik düzeylerine, 
farklı kaynaklara sahip ve farklı sorunlarla baş etmek durumunda olan 
büyükşehirlerin aynı imar ve planlama mevzuatına tabi olması hem sa-
hadaki uygulayıcıların elini, kolunu bağlamakta hem de gereksiz yere 
lüzumsuz prosedürlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunun bile farklı gelişmişlik seviyele-
rindeki belediyeler için aynı hükümleri vazettiği bir ortamda (mesela 
İstanbul ile Mardin'in) aynı hukuki düzenlemeye tabi imar uygulama-
ları belediyelerin ihtiyaçlarına uymayan bir durum ortaya koymaktadır. 
Oysaki bazı Büyükşehir belediyeleri hala kırsal kent, bazıları ise doğru-
dan kentsel bir bakış açısı sergileyebilmektedirler. Sosyal, ekonomik ve 
kültürel özellikleri farklı birimlere aynı mevzuat, yanlış bir bakış açısını 
ifade eder.

6360 sayılı kanun'la yaygınlaştırılan Büyükşehir modeli bu çeliş-
kiyi biraz daha belirgin hale getirdi. Belli bir süreden beridir faaliyette 
olan ve uygulamada belli bir standardizasyon ortaya koyan Büyükşehir 
imar ve planlama uygulamaları, 2014 Martından itibaren 14 ildeki duru-
mu daha çelişkili hale getirildi.

Çözüm 1:

a) Farklı gelişmişlik seviyelerine sahip BŞB'leri için farklı yasal dü-
zenlemeler yapılması

Uzun yıllardır dillendirilen, ancak bir türlü uygulamaya konulama-
yan, farklı gelişmişlik özellikleri gösteren yerler için bu bölge ve beledi-
yelerin şartlarını yansıtan yasal düzenleme yapılmalıdır. Yasal yaklaşım 
olarak ifade edilen ve detaylı açıklamalara yer vermek suretiyle çoğu 
zaman kamu politikası belirleme sürecinde görev alan aktörlere ihtiyaç 
duydukları inisiyatif yeteneğini sınırlayan bir durumdan bahsediyoruz. 
Bu aynı zamanda ilgili kurumların örgütsel kapasitelerini de sınırlandır-
maktadır.
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Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik özelliklerine bağlı kal-
mak kaydıyla Büyükşehirler pekâlâ sınıflandırılıp, gruplandırabilirler. 
İmar ve planlama açısından söz konusu olan bu zorunluluk diğer başlık-
lar açısından da geçerlidir.

b) Koruma imar planları ve imar yönetmeliği yapılma aşamasında 
yerel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların dikkate alın-
ması

Koruma imar planları ve imar yönetmeliği özellik itibariyle yerel, 
sosyal-kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların dikkate alınmasını ge-
rektirir. Koruma amaçlı düzenlemeler ve tedbirler yerel özelliklere daha 
fazla duyarlıdırlar. Bu nedenle bu konularda mutlaka yerel kaynaklar 
hakkında yeterli bilgi toplanmalı, uygulayıcılara bu bilgilere hayatiyet 
kazandırabilecek yetenek sağlanmalıdır.

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgesel bazda belirleyeceği kri-
terlere göre farklı uygulamalar yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar ve planlama konusundaki 
geniş yetkileri ile uygulamaları sadece coğrafi olmayan, yukarıda zikre-
dilen alanlara bağlı bölgesel bazda tespit edeceği kriterleri temel alan 
uygulamalar yapması yerinde olacaktır. Bakanlık merkezi birimleri ve 
taşra örgütleri kıstas belirleme aşamasında devreye girecektir.

7.2. Merkez – Yerel İlişkisi 

Sorun 1: Plan yapma ve onama konusunda yetki devirlerinde ye-
relden yürütülmesi gereken işler merkezi yönetimin elinde bulunmaktadır. 
Bu uygulamada sorun olmaktadır.

Merkezi yönetimin yerel planlarla ilgili yetkilerin çok fazla olduğu 
ortadadır. Adem-i merkeziyet ilkesine önem verdiğini çeşitli hukuksal 
metinlerde açıkça belirten, yerel ihtiyaç ve sorunların ancak yerinden 
yönetim ilkesi çerçevesinde daha iyi biçimde bilinebileceğini ve buna 
bağlı olarak çözüm üretilebileceğini savunan bir sistem açısından yerele 
merkez müdahalesi çok sorunludur.

Plan yapma ve onama gibi temel bir konudaki müdahale maalesef 
diğer yönetim fonksiyonları olan uygulama ve denetleme aşamalarına da 
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sirayet etmektedir. Zira imar ancak plana bağlı olarak hayat hakkı bula-
bilir; ancak planla beraber somut tezahürlerini gösterebilir.

Uzun yıllardır dile getirilen plan yapma ve onama konusundaki 
merkez müdahalesinde belli bir iyileşme sağlanmakla birlikte, halen ma-
kul boyutların üzerindedir. 

Merkezi yönetim tarafından yapılan ve onanan planların bir yansı-
ması olarak hata veya yanlış uygulamalar ortaya çıktığı zaman sorumlu 
bulunamayacaktır. Yerel halkın sonuçlarına katlandığı durumlarda so-
rumlular merkezi yönetim gölgesi altında sorumluluklarını tam anlamıyla 
idrak edememektedirler. Demokratik bir sistemde bu ciddi bir sorundur.

Çözüm 1: Yerel düzeyde planlamanın mutlaka yerel yönetimler 
tarafından yapılmasının sağlanması

Yerel ihtiyaçları bilebilen, gerekli müdahale için ihtiyaç duyulan 
bilgi ve ilgi kaynaklarına sahip olan Büyükşehir belediyelerine yerel ni-
telikli tek elden planlama yetkisi verilmelidir. Merkezi ve yereli Yöneti-
min Bütünlüğü ilkesi çerçevesinde beraberce kurgulayan Türk yönetim 
sistemi merkezin görüş, öneri ve taleplerini ifade edebileceği ama plan-
ların yapılma ve onanma süreçlerinin sadece Büyükşehir yapılanması 
içinde çözüleceği sisteme geçiş yapmak durumundadır.

Planlara merkez müdahalesi yerele tam olarak güvenmemenin bir 
göstergesidir. Evet, yerel yönetim düzeyinde imar planlarının yüzde yüz 
sağlıklı biçimde yapıldığı söylenemez. Bir kısım belediyeler şu veya bu 
şekilde hatalı, yanlı ve sorunlu planlar yapmaktadırlar. Ama kötü uy-
gulama yapanla, işini sağlıklı biçimde yürüten belediyeler mutlaka 
ayrıştırılmalı, kötü ve yanlış yapanlara yaptırımı da içerecek denetim 
mekanizmaları getirilirken, işini düzgün yapanlara karşı aynı yaklaşım 
benimsenmemelidir.

Büyükşehir yapılanması sistem içinde üst bir modeli, ikinci yerel 
yönetim kademesini temsil eder. Yeterli kaynakları olduğu düşünülmüş-
tür ki, kendilerine Büyükşehir statüsü verilmiştir. O unvanı hak etmeye-
cek bir birimse, sadece nüfus kriterine bağlı olarak Büyükşehir statüsü 
verilmemeli, verildiyse bile geri alınabilmelidir. Yeterli kaynaklara sa-
hipse, kendilerini ve beldelerini planlayabilme hakkı ve sorumluluğu da 
verilmelidir.
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Sorun 2: YİKOB tarafından yürütülen çalışmaların Büyükşehir 
Belediyelerininki ile çakışması

İl Özel İdarelerinin kapatılması ile diğer yerel yönetimlere bırakıl(a)
mayan bir kısım İÖİ yetki ve sorumlulukların YİKOB'lar eliyle yürütül-
mesi öngörülmüştü. Vali veya yardımcısının başkanlığında faaliyetlerini 
sürdürmekte olan bu birimlerle Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki 
ve sorumlulukları zaman zaman çakışmaktadır.

6360 sayılı Kanun'un çıkarılma gerekçelerinden olan daha yalın, 
daha hesap verebilir ve daha demokratik yapılanmalar oluşturma ama-
cının YİKOB'lar nedeniyle tam olarak gerçekleştirilebildiğini söylemek 
zordur. Altyapı ve belirli hizmetleri tam olarak birbirinden ayırmak ol-
dukça zahmetli bir sorumluluktur. Büyükşehir ve YİKOB çalışmaların-
daki çakışma sahada hizmet tekrarlarına neden olabildiği gibi, belirli 
hizmetlerin hiç yürütülmemesi gibi durumları da beraberinde getirmek-
tedir.

Kaynak yetersizliği içinde olan ve elindeki kaynakları çok dikkatli 
biçimde dağıtmak durumunda olan belediyeler pekâlâ YİKOB ile koordi-
nasyon halinde sorunu çözebilecekken, özellikle kurumsal kapasitelerini 
çeşitli nedenlerle yerine getir(e)meyen belediyelerde böyle bir iradenin 
ortaya çıkmadığı vakıadır. Sonuçta yerel nitelikli hizmetler tüm topluma 
sağlıklı şartlarda sunulmamaktadır.

YİKOB'ların biraz da mülki idarenin tazyiki ile son dönemde daha 
etkin olmaya çalıştığı bilinmektedir. Belli Büyükşehir belediyelerinin 
tutumları da bunda etkili olmuş olabilir. Zira kurumsal kapasite sorunu 
yaşayan belediyeler belli hizmetlerin YİKOB eliyle yürütülmesine bir 
süre göz yummuş olabilirler. Bu da o görevlerin YİKOB görev alanı içine 
kaymasına neden olmuş olabilir. Her ne sebeple olursa, olsun kurumlar 
arasında bir yetki kargaşasının bulunduğu açıktır.

Çözüm 2: Tüm yasal mevzuatın gözden geçirilmesi, görev, yetki ve 
sorumlulukların bu manada yeniden tanımlanması

Yerel nitelikli görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuat tek 
tek elden geçirilmeli, hangilerinin Büyükşehir, hangilerinin ise YİKOB 
eliyle veya koordinasyonunda yürütüleceği netleştirilmelidir. Uygulama-
da ortaya çıkabilecek yeni durumların ve belirsizliklerinse netleştirilme-
sinin nasıl olacağı açıkça tanımlanmalıdır.
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Tanımlan(a)mayan görev, yetki ve sorumlulukların hukuki anlam-
da muhatapları da ortada kalacak, belirsizliğe sürüklenecektir. Bu husus 
aslında 6360 sayılı Kanun'un en iddialı olduğu alanların başında gel-
mektedir. Önceki dönemde İÖİ, BŞB, İlçe belediyesi, belde belediyesi 
gibi farklı idari birimlerle merkezi yönetimin taşra teşkilatı arasında aynı 
sorun yaşanmakta idi.

Sorun en azından iki birim arasında çözülebilecek hale gelmiştir. 
Altyapı ve ulaşım konusunda tesis edilen koordinasyon (AYKOME ve 
UKOME) birimleri belirsizliği giderebilmektedirler. Ancak, diğer alan-
lardaki belirsizlikler de giderilmelidir ki, uygulama aşamasında kurum-
lar, birimler ve görevliler arasında gereksiz sürtüşme ve sorunlar yaşan-
masın.

Sorun 3: Çok sık yapılan İmar yönetmelik ve plan değişiklikleri

Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğu herkes tarafından kabul 
edilir. Nüfusu artmaya devam etmekte, kentler yenilenmekte, imar plan-
laması konusundaki ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu 
nedenle, uygulamada ortaya çıkan her sorunu mutlaka mevzuat değişikli-
ği ile yapma, hukuksal düzenlemelerde değişiklik yapınca, uygulamanın 
da değişeceği ve düzeleceği fikri ön plana çıkmaktadır.

Bu nedenle de sık mevzuat değişikliği bir marifet olarak görülmek-
tedir. Bu belki belli alanlarda doğru olabilir; yanlış uygulamalara mevzu-
at değişikliği ile engel olma fikri baskın gelebilir. Ancak, özellikle imar 
gibi son derece netameli bir alanda sık değişiklik çok ciddi bir sorun-
dur. Çoğu zaman uygulayıcıların İmar Yönetmeliğindeki değişiklikleri ve 
plan değişikliklerini takip etmeleri oldukça zor, neredeyse imkânsızdır.

Yönetmelik ve planının içeriğindeki değişiklik gene tartışılan bir 
durumdur. Birtakım belediyeler o kadar sık plan değişikliğine gitmek-
tedirler ki, işin sorumlularının yanında genel kamuoyu bile rahatsızlık 
duymaktadır. Zira her değişiklikle mutlaka birilerine rant sağlandığı, bi-
rilerinin kayırıldığı algısı içten içe yayılmaktadır. Bu da kamu yönetimi-
ne olan güveni zedelemektedir.

Yönetmelik ve planlar değişebilen metinlerdir. Ancak belli bir 
konsültasyon sürecinden sonra ve farklı tüm boyutlar dikkate alınarak 
bir kez yapılan değişiklik hiç kimseyi (veya çok az kişiyi) rahatsız edebi-
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lir. Değişikliğin frekansı arttıkça değişikliğin ortaya çıkaracağı rahatsız-
lığın boyutları da o oranda artacaktır.

Çözüm 3: Değişiklikleri sınırlandırıcı, yönetimde istikrar sağlayıcı 
yasal mevzuatın getirilmesi, gerekmesi halinde Anayasa'ya bu hususun 
kayıt altına alınması

İmar Yönetmeliği ve imar planı yapma sürecini düzenleyecek üst 
hukuksal metinler yapılması halinde değişiklikler sınırlandırılıp, deği-
şikliği ortaya çıkaracağı rahatsızlıklar da azaltılabilir. Sözgelimi, imar 
yönetmeliklerinin beş yıldan kısa süre içinde değiştirilemeyeceği, yapılış 
ve değiştirilme süreçlerinin belli aralıklara bağlandığı bir düzenleme bu 
yönde atılabilecek bir adım olabilir. Danışma sürecinde görüşüne başvu-
rulacaklar sayılabilir; en az şu kadar süre askıda kalmalı şeklinde daha 
uzun süreleri içeren beyanlar yapılabilir; onaylanması belirli nisaplara 
bağlanabilir.

İmar planlarında da durum aynıdır. Planlar eğer şehrin, beldenin 
anayasaları iseler, o durumda çok sık ve sağlam gerekçesiz değiştiril-
melerinin de önüne geçilmelidir. Sık değişiklikler hem planları uygula-
yanları zor durumda bırakmaktadır hem de bundan etkilenen kitleleri. 
Hiçbir bilimsel ve rasyonel gerekçeye dayanılmadan ve altyapı ile des-
teklenmeden yapılmaya çalışılan plan değişikliklerinde şaibe iddiaları 
had safhaya çıkmaktadır.

Sonuçta belde sakinleri birilerinin kayırıldığına veya mağdur edil-
diğine inanırlarsa, yönetimlerin güvenilirlikleri zedelenmektedir.

Sorun 4: Merkezi ve yerel yönetimler arasında koordinasyon eksik-
liği bulunması, bilgi alışverişinde sıkıntılar yaşanması

İmar ve planlama açısından, diğer alanlarda olduğu gibi, merkez 
ve yerel yönetim birimleri arasında koordinasyonun tam manasıyla sağ-
landığı, bilgi alışverişinin istenen düzeyde olduğu konusunda çok ciddi 
kuşkular bulunmaktadır.

Merkezi yönetim yerel yönetimlere güvenmemekte, yerel yönetim-
ler de merkezi çoğu zaman yok sayma ve kendilerini yerel halkın tek 
muhatabı olarak görme eğilimine girmektedirler. Merkezin yerele güven-
memesi yeni bir durum değildir. Aslında Tanzimat'la gelen ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından tevarüs edilen yeni yönetim düzeninin bir yan-
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sımasıdır. Yerel yönetim birimleri, merkezin gözünde tali ve tamamlayı-
cıdır.

Buna karşın, yerel yönetimler de son dönemlerde ülkemizde ve 
dünyadaki gelişmeleri hep kendi lehlerine yorumlamak suretiyle mer-
kezi yönetimi yok sayma hatasına düşmektedirler. Bunda yerel 
yönetimlerin tüzel kişiliklerinin olmasının, nispeten bağımsız gelir kay-
naklarının bulunmasının, kendi organları ile kendileri konusundaki ka-
rarları verebilmelerinin önemli yeri bulunmaktadır. Bütün bu özellikler 
zaten yerel yönetim olmanın, olmazsa olmazlarıdır. Yani, yerel yöne-
tim modeli ister istemez böyle bir ikilemi beraberinde getirir. 

Öte yandan, yerel hizmet sunma noktasında ciddi ölçüde ideolojik 
ve siyasi faktörleri önceleyen belediyelerin bulunması merkezi, bu birim-
lere karşı daha önyargılı hale getirmiştir. 

Her bir birim kendi menfaatlerini öncelemekte, Kamu Tercihi Mo-
deli tipi bir rekabet ve çekişme ortaya çıkmaktadır. Birbirlerine taham-
mül edemeyen, yok sayan ve bilgi kıskanan birimlerin varlığı Bilgi Asi-
metrisi meydana getirmektedir.

Çözüm 4:

a) Sağlıklı bilgi alışverişi sağlayacak kanalların tesis edilmesi, mer-
kezi yönetimin yerel yönetimlere bakış açısını gözden geçirmesi-
nin temini

Merkezi ve yerel yönetim birimlerinin ilişkilerini kişisellikten 
uzak ve sağlıklı bilgi alma imkânı sağlayacak tarzda yeniden yapılandı-
rılmaları gerekmektedir. Bunun en kolay yollarından biri Bilgi İletişim 
Teknolojilerinden yararlanmaktan ve ellerindeki bilginin ortak kulla-
nıma açılmasına müsaade etmekten geçer. Ticari sır içermeyen, kişisel 
veri hükmünde bulunmayan, konusu suç oluşturmayan ve yasa ile sadece 
belli bir kurumda ve belli bir formatta tutulması sınırlandırılmayan bilgi-
lerin ortak kullanıma açılması düşünülmelidir.

Belli düzeyde hassasiyeti bulunan verilerin sadece sınırlı kullanı-
cıların ulaşımına açılması, yanlış ve yanlı kullanımı önleyici ulaşım ve 
iletişim kanallarının tesis edilmesi bilgi güvenliği açısından kullanılabi-
lecek yol ve yöntemler arasındadır.
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Ayrıca, bilgi taleplerinin ve koordinasyon ihtiyacının gerekli du-
rumlarda bir görev olarak verilmesi, bilgi vermeme ya da sunmamanın 
suç olması gibi bir düzenleme bilgi alışverişinde bir rahatlama sağlaya-
bilir. Bilgi bürokrata ve kurumlara güç verir, ama ilgili herkesin bilmesi 
gereken bilgi de bir ihtiyaç ve kamu hizmetinin bir gereğidir.

Bu kıskançlık algısı yerel yöneticilerde ortaya çıkan bir durum-
dur. Her kurum gerekli bilgiyi paylaştığını düşünse bile algı düzeyinde 
bir sorun olduğu ortadadır. Algıların yönetilmesi adına bilgi alışverişini 
kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır. Yukarıda da zikredildiği gibi bilgi 
paylaşımının yol ve yöntemleri bilinmektedir; önemli olan böyle bir ira-
denin ortaya konulmasıdır.

b) Kanun ve sair mevzuatla uygulama farklılıkların giderilmesi, 
mevzuatı uygulamayan belediyeler hakkında somut ve gerçekçi 
yaptırımların getirilmesi. (Ör. 6360 sayılı Kanun'un 3. madde-
si, 3194 sayılı Kanun'un 27. maddesi, "Plansız Alanlar İmar 
Yönetmeliği'nin 57. maddesi kendi içerisinde çelişmektedir.)

Kanun ve diğer mevzuat konularında uygulama farklılıklarını gi-
dermek üzere çalışma başlatılması gerekmektedir. Sık mevzuat değişik-
liği nedeniyle kanun ve ikincil mevzuat arasında farklılıklar ortaya çıka-
bilmektedir. Yönetmelik ve yönerge türünden düzenlemeler yasalardaki 
değişikliğe uygun olmadığı durumlarda gene sorun çıkabileceğinden 
bunların uyumlu hale getirilmesi sadece yasal bir zorunluluk olarak de-
ğerlendirilmemeli, görevliler bunun önemine inanarak ele almalıdırlar.

Ayrıca, belediyeler arasında ortaya çıkan farklı uygulamalar vatan-
daş nezdinde yerel yönetimlere olan güveni olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Muhtemelen aynı Büyükşehir sınırları içindeki iki veya daha çok 
belediye mevzuatı yanlış veya farklı yorumlayabilmekte, birinin olumlu 
baktığı bir durum diğeri için tartışmaya bile açılamamaktadır. Haliyle 
bu farklılık Büyükşehir belediyesi meclisinin yorumu ile düzeltilebile-
cekken, farklı Büyükşehirlerin sınırları içindeki ilçelerinin düzeltilmesi 
ilgili bakanlığına kalmaktadır. Bu konuda bakanlıkların ve merkezi idare 
birimlerinin yetersiz kaldığı durumlar çok fazla olabilmektedir. Sonuç 
olarak, farklılıkları giderici, uygulama birliği sağlayıcı mevzuat analizi 
acilen yapılmalıdır. Bu yapılırken de Büyükşehir belediyelerinden des-
tek ve görüş alınma yoluna gidilmelidir.
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Sorun 5: Yasal mevzuattan kaynaklanan yanlışlıklar

Detaylı mevzuat yaklaşımını benimsemiş olan Türkiye'de mevzu-
attaki yanlışlıklar ve sorunlar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Yasalar-
daki bu yanlışlık uygulamaya sirayet etmektedir. Bu durumu çok farklı 
yasalarda görmek mümkündür. Ayrıca, 6360 sayılı Yasa ile getirilen mo-
delin gerektirdiği mevzuat değişikliğinin tam olarak hayata geçirildiğini 
söylemek de zordur. Temel kanun türünden yasal değişiklikleri uygula-
maya dönüştürecek uyum kanunları ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin 
gerektiği hızla yapılamadığı ortadadır.

Çözüm 5: Tapu Kanunu 21. maddesine göre yapılan ihdasların/
tescillerin ilçe belediyeleri adına değil büyükşehir belediyeleri adına ya-
pılması

Mezkûr yasal yanlışlardan biri olan Tapu Kanunu'ndaki sorun 
acilen giderilmelidir. İlgili maddede ile köy veya belediye adına tescilli 
iken ilçe belediyelerine tescil edilen taşınmazlar Büyükşehir belediyesi 
açısından bir hak kaybı anlamına gelmektedir. Yol fazlası veya kapanan 
yolların tescilinin aslında ilçe belediyesi adına yapılmaması gerekmek-
tedir. Zira bu yolların sorumluluğu Büyükşehir belediyesine aittir; o ne-
denle de bu belediye adına yapılması daha doğru olacaktır.

Sorun 6: Bakanlık tarafından kullanılan yetkilerin yerel gerçek-
lerle örtüşmemesi, kararlarda isabet sağlanamaması

Merkezi idare tarafından yerel mevzuları ilgilendiren konularda 
yetki kullanımı esnasında yerel farklılıklarla, özelliklerin birbiri ile ör-
tüşmeme sorunu baş göstermektedir. Coğrafi açıdan uzaklığın ortaya çı-
karacağı yabancılaşmanın yanında tercihte isabet ihtimalini azaltan yerel 
şartları bilememe durumu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, bürokratik bakış açısının ve merkezde olmanın verdiği 
hoyratlık beraberce ele alındığında imar ve planlama konularında yerel 
şartlara uygun olmayan kararlar verilmektedir. Bu mevzu merkez ve yerel 
arasında çok uzun yıllardır dile getirilir, ama henüz tam ve net bir cevap 
verilebilmiş değildir. İlişkiler ve kaynaklar tekrar ele alınmalıdır ki, ara-
daki tansiyon bir nebze daha düşürülebilsin.

Çözüm 6: OSB'ler, yatırımcılar ve diğer alanlarda yer tahsisi ko-
nusunda Büyükşehir Belediyelerinin yetkilendirilmesi. (Limanlar, Turizm 
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alanları, Kıyı planları, Dolgu alanları, Karayolları, Demir yolları gibi 
alanlarda plan yapılırken ve karar verilirken)

Büyükşehir belediyelerin merkez tarafından verilen ama aslın-
da doğrudan yerel şartları ilgilendiren kararlar arasında sayılabilecek 
OSB'ler, yatırımcılar ve benzeri alanlara yer tahsisi konusunda yetkilen-
dirilmesi için doğrudan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca, diğer alanlar başlığı altında ele alınan, kentleşme ve imar 
durumunu etkileyen liman, turizm alanları, kıyı alanları, dolgu alanları, 
karayolları, demir yolları gibi farklı bakanlıkları ilgilendiren alanlarda 
Büyükşehir belediyesinin görüşü alınmakla kalınmadan, doğrudan bu 
yerel yönetim birimleri yetkilendirilmelidir.

Kentin siluetini etkileyen kararlardır bunlar; sadece merkezi idare 
görevlilerinin verebileceği kararlar değildir. Bu nedenle, 6360 ve diğer 
mevzuatın yetkilendirmesi ile dağıtılan yetki ve sorumluluklarda isabet 
sağlanması için Büyükşehirlere gerekli olan donanım sağlanmalıdır. Bu 
durumda verilecek kararların etkili olma ihtimali artacaktır.

7.3. Merkez – Merkez İlişkisi

Sorun 1: Farklı bakanlıklar tarafından yapılan imarla ilgili dü-
zenlemelerde koordinasyon olmaması nedeniyle, birbiri ile çelişen uygula-
malar bulunmaktadır

Bir önceki başlıkta da ifade edilen alanlarda olduğu gibi birbirin-
den tamamen farklı, imar ve planlama konusunda son derece sınırlı tec-
rübesi bulunan bakanlıklara bile bu konularda sorumluluk verilmektedir. 
Benzer konularda farklı kurumlara verilen yetkiler, söz konusu mesele-
nin ele alınış ve düzenleniş aşamalarında sorunlara neden olmaktadır.

Çözüm 1: İmar konusunda tek bir bakanlığın koordinatör olarak 
görevlendirilmesi, kararlar ve uygulamalar arasında eşgüdümün bu ba-
kanlık tarafından yürütülmesi

İmar konusunu ilgilendiren tüm başlıklarda bir bakanlık ana yetki 
sahibi olmalıdır. Farklı uzmanlık alanlarını ilgilendiren imar ve planla-
ma alanları mevzubahis olabilir. Ancak, tüm kararlar ve kurumlar ara-
sında koordinasyon görevini üstlenecek bir bakanlık yetki sahibi olursa, 
uygulamada ikircikli tutumların ortaya çıkması engellenmiş olur.
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Her bakanlık imar konusunda belirli bir alanı kontrol etmekte, di-
ğerlerini bilgilendirmeden bu alanda doğrudan müdahil olmaktadır. Ko-
ordinasyon sağlanması halinde farklılıklara müsaade edilebilirken, tüm 
plan belli bir mantık çerçevesinde uygulanabilir.

Sorun 2: Aynı mevzuatın farklı şehirlerde farklı şekillerde algılan-
ması ve uygulanması

Belki uygulayıcıların yetenek ve bilgi birikiminden belki de yerel 
teamül ve tercihlerden kaynaklanan nedenlerle aynı mevzuat farklı yerel 
yönetimlerde farklı şekillerde algılanmakta, farklı biçimde uygulanmak-
tadır. Uygulamadaki farklılıklar dava konusu yapılması halinde yargı iç-
tihatları ortaya çıkabilmekte ve uygulayıcılarla karar alıcıları bir nebze 
olsun rahatlatabilmektedir.

Öte yandan, mevzuatın karışık veya yalın olması da bu durumu 
etkileyebilmektedir. Her yöne çekilebilecek kelime ve kavramların kul-
lanımı ile beraber farklılığın derecesi daha da artmaktadır.

Çözüm 2: Büyükşehir belediyeleri sınırlarında uygulanan İmar 
Yönetmeliği'nin Büyükşehir Belediyesince çıkarılıp uygulanması

Yerel farklılıklar mevzuattaki karışıklıklarla beraber okunduğu 
durumlarda planlama ve uygulama aşamalarının birörnek hale gelmesi 
kolaylaşacaktır. Farklılıklar belki yerel çeşitlilikten kaynaklanmış olabi-
lir. Bu nevi durumlar için üretilebilecek en iyi çözüm İmar Yönetmeliği-
nin Büyükşehir belediyesince çıkarılıp, uygulanmasıdır.

Merkezden çıkarılacak tali mevzuat belki standardizasyon açısın-
dan faydalı olabilir, ancak yerelde çıkarılanların daha iyi uygulanabil-
mesi ve yerel halkla, yöneticilerin meseleyi doğrudan sahiplenmeleri gibi 
bir durumu ortaya gelişebilir.

Çıkarılacak yönetmelikte dikkate alınması gereken ortak noktalar 
mutlaka bulunacaktır; her Büyükşehir belediyesi birbirinden tamamen 
farklı çözümler üretmeyeceklerdir. İsteseler de değiştiremeyecekleri, de-
ğiştirmemeleri gereken noktalar mutlaka bulunur.

Yetki devri farklılıkları gidermenin en kolay ve doğrudan yolu ola-
rak değerlendirilir. İmar ve planlama aşamasında açılacak olan bu yol, 
herkes açısından bir çıkış kapısı olma ihtimalini bünyesinde barındıra-
bilir.
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7.4. Büyükşehir Belediyesi – İlçe Belediyesi İlişkisi

Sorun 1: Planlama aşamasının sağlıklı biçimde yürütülememesi

Hâlihazırdaki imar planlarının tam ve sorunsuz biçimde yapılabil-
diğini söylemek oldukça zordur. Genellikle gerekli istişare mekanizma-
ları yeteri kadar işletil(e)memekte, çoğu zaman teknik bilgi sahibi olma-
yan belediye meclis üyeleri karar vermeye zorlanmakta ya da bürokratik 
mekanizma sahibi oldukları bilgi ve uzmanlığı eksik, yanlı veya tutarsız 
biçimde kullanma eğilimine girebilmektedirler.

Oysa planlar şehrin/beldenin anayasası oldukları, belde ile ilgili 
tüm yerleşme kararları bu plana bağlı olarak yapılmak durumunda bu-
lundukları kabul edilir. O nedenle, sadece yasal bir zorunluluk olduğu 
için değil, tüm paydaşların aktif katılım ve desteği ile yapılması halinde 
planın başarı şansı artacaktır.

Katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri ile hazırlanan planların uygulama 
aşamasında daha başarılı olacağı, beldenin yönelim ve öncelikleri doğ-
rultusunda ihtiyaç duyulan noktalar dikkate alındıktan sonra ortaya ko-
nan imar planının gelişmelere hem yön vereceği hem de onlardan olumlu 
anlamda etkileneceği kabul edilir.

Çözüm 1:

a. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları-
nın yeniden ve açıkça tanımlanması

İmar planlarının yapılma aşamasında zaman zaman büyükşehir 
ve ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarında belirsizlikler 
ortaya çıkabilmektedir. Bu belirsizlik ilgili belediyeler arasında sürtüş-
melere, hatta bazı durumlarda daha ciddi rahatsızlıklara meydan verebil-
mektedir.

Büyükşehir yapılanması, ilgili belediyelerin insicam içinde ça-
lışmaları esasına dayanır. İnsicamın olabilmesi ise belediyelerin kendi 
sorumluklarını net biçimde bilebilmelerine bağlıdır. İdare hukukunda 
tanımlanan yetki ve sorumluluklar emredici biçimde sıralanmış, verilen 
yetkinin kullanılıp, kullanılmaması kimsenin ihtiyarına bırakılmamıştır. 
İcrai ve ihmali sorumluluk beraberce ele alınmıştır.
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İmar ve planlama konusunda, yerel aktörleri de sınırlandıracak 
olsa bile, en ince detayına kadar açık bir tanımlama yapılmalı, uygula-
mada gri veya karanlık nokta bırakılmamalıdır.

b. Bütün planlama sürecinin sağlıklı yönetilmesi açısından plan-
ların Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi tarafından birlikte 
yapılması, birinin yaptığının diğer tarafından sadece onaylan-
masının yeterli olmadığının kabulü

Planlama sürecinde ortaya çıkabilecek yetki-sorumluluk anlaş-
mazlıklarını giderme yollarından birinin ilgili kurumların birlikte çalış-
ması olduğu düşünülmektedir. Planlar yapılır ya da onaylanırken aynı 
alanda aynı konuda çalışma yapılması nedeniyle iki ayrı tüzel kişiliğin 
işbirliği ve bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır.

Bu aşamada sahada en belirgin problem tarafların kendilerini bi-
rincil düzeyde sorumlu görmelerinden kaynaklanmaktadır. Büyükşehir 
kendini düzenleme, denetleme, koordinasyon görevlisi olarak görmekte, 
nihai kararı verebileceğini düşünmektedir. Ayrıca, ilçe belediyelerine 
tam olarak güvenmemekte, onların bilerek ya da bilmeden hatalı karar-
lar alabileceğine inanmaktadır. Sonuçta yasa ile verilen sorumlulukları 
bulunmaktadır.

Öte yandan, ilçe belediyesi de konunun doğrudan muhatabı oldu-
ğunu, beldenin gelişmesi ve büyümesi noktasında kendisinin birincil 
sevide sorumluluğu bulunduğunu düşünmektedir. Yasa kendisine belli 
sorumlulukları vermiştir. Ama ondan ötesinin doğrudan seçmenler tara-
fından yüklenen sorumluluk olduğunu düşünmektedir.

Anlaşmazlığın giderilmesi görev, yetki ve sorumluluğun sadece 
yasa ile belirlenen alanla sınırlı olmadığı, kalmadığı ve kalamayacağının 
taraflarca idrak edilebilmesi için belli bir zaman dilimine ihtiyaç duyu-
lacağı ortadadır. Büyükşehir uygulaması özellikle 2014 seçimleriyle fa-
aliyete başlayan 14 il için çok yenidir. Diğerleri için de çok eski olduğu 
söylenemez. O nedenle karşılıklı çalışma kültürünün gelişimi aşamasın-
da mutlaka iki yerel yönetim birimi birbirine ‘tahammül' etmeye zorlan-
malıdır. Bunun da yegâne yolu planlama aşamasında farklı birimlerin 
birlikte çalışmalarını sağlayıcı düzenleme ve uygulamaların yaygınlaş-
tırılmasıdır.
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c. İlçe Belediyelerinin meclis kararı ile 1/1000 imar planı yapma 
yetkisini BŞB'sine devir yolunun kullanılması

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapma görevi ilçe beledi-
yelerine ait olmasına rağmen yeterli kaynağı, personeli ve kapasitesi bu-
lunmayan belediyelerinin bu yetkilerini büyükşehir belediyesine devir 
yolunu kullanmaları, kapasite yetersizliği nedeniyle ya yapılamayan ya 
da kötü yapma ihtimali bulunan durumlarda yetkisini devretme yoluna 
gitmeleri bir çıkış yolu olabilir.

İmar konusunda gözetim ve denetim yetkisi bulunan Büyükşeh-
rin yeterli altyapısı olmayan ilçe belediyelerine yardım sağlaması gayet 
makul bir uygulamadır. İlçe belediye meclisi eliyle olduğu müddetçe, 
yani ilçe belediyesinin en üst karar alıcı konumunda olan organının rı-
zası ile bu olabilir. Olmalıdır. İlçe belediyelerinden yetki devrinin nasıl 
yapılacağı ve pratik boyutları konusu detaylandırılmalı, bu durumdakiler 
teşvik edilmelidir.

d. Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm konusunda yetkilerin ilçe bele-
diyelerine verilmesi durumunda bile denetimin elden bırakılma-
ması.

Kentsel dönüşüm konusunda Büyükşehirden ilçe belediyelerine 
yetki devri durumlarında denetim ve gözetim görevini bir kenara bırak-
maması, bu konuda hassasiyet sahibi olması gerekmektedir. Kentsel dö-
nüşüm ve kentsel yenilenme sadece bu kuşağı, mevcut durumu etkile-
yebilen bir durum değildir. Etkileri uzun dönemleri kapsar. Bu nedenle 
mutlaka şehrin diğer ilçeleri, bölgeleri ile uyum halinde olmasında fayda 
vardır.

Büyükşehir olmanın temel gereklerinden biridir bu. Denetim ko-
nusu yalnızca teknik konulara müteallik olmamalı, işin gereklerine ve 
şehrin geleceğine uygun bir mantıkla ele alınması noktasında duyarlılık 
içermelidir.

Kentsel dönüşüm yeni rant alanları oluşturabilen, şehrin hafızasını 
kısa sürede silebilen bir işlemdir. Mahalle kültürü, tarihsel ve geleneksel 
değerlerin korunması ve toplumsal özelliklerin muhafaza veya değişti-
rilmesine dönük boyutu nedeniyle de önemli bir işlemdir. Yapılmasına 
karar verilmesi, sürecin yürütülmesi ve neticelendirilmesi gibi sosyal, 



Büyükşehir Belediyesi Yapılanmasında İmar ve Planlama Fonksiyonları154

teknik ve kültürel boyutlar beraberce ele alınmalıdır. Büyükşehir bütün 
bunlara çözüm üretebilecektir.

e. 5216 sayılı Kanun'a göre İlçe belediyesinden gelen 1/1000 uy-
gulama imar planların 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yö-
netmeliklere göre usul ve esas yönünden incelenip, eksiklerinin 
belirtilerek onaylanması

Yasal mevzuatın uygulanması özellikli işlerde, teknik ve uzmanlık 
boyutlarını ilgilendiren meselelerde çok ince bir işçilik gerekmektedir. 
İlçe belediyelerinden gelen uygulama imar planlarının İmar Kanunu ve 
ilgili yönetmelikte zikredilen şartlar ve kriterler dâhilinde onaylanması 
esnasında Büyükşehir belediyesi çok dikkatli olmak durumundadır.

Resen onaylama yetkisi aslında yetkinin tek taraflı bir onaylama 
veya onaylamama problemi olmadığını, aksine belki ilçe belediyesinden 
daha fazla çabanın sarf edilmesi gerektiğini ortaya koyar. İlçe beledi-
yeleri nizalı konularda, tam karar veremedikleri durumlarda ‘nasıl olsa 
Büyükşehir safhasında problem, eksiklik giderilebilir' tavrı içine gire-
bilirler. Bu nedenle Büyükşehir bu sorumluluğun farkında olmalı, onayı 
dikkatli biçimde yapmalıdır.

Sorun 2: 5216 sayılı Kanun'da Büyükşehir belediyesinin ilçe bele-
diyeleri üzerindeki imar denetim yetkisinin nasıl kullanacağının belirtil-
memiş olması

Türk hukuk sisteminin aşırı detaycı ve aşırı düzenlemeci yapısını 
Büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri üzerinde imar denetim yetki-
sini nasıl kullanacağı hususunu düzenleme noktasında görmek mümkün 
değildir. İmar denetim yetkisi gibi tartışmalı ve kritik bir konuda detay 
verilmemesi, belediyelere ve uygulayıcılara geniş bir inisiyatif alanı ta-
nınması sorunludur.

Unutulmaması gereken nokta elimizde iki ayrı tüzel kişilik bulun-
duğu hususudur. İkisi de yetkileri konusunda bu denli duyarlı oldukları 
durumlarda Büyükşehir ve ilçe belediyelerin varlık sebeplerini ortadan 
kaldırmadan ama soruna da çözüm üretecek bir orta yol tutturmak gerek-
mektedir.

Çözüm 2: Yetkinin açıkça tanımlanması ve bir Uygulama yönet-
meliği çıkarılmak suretiyle mevzuatta muğlak hükümlerin belirgin hale 
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getirilmesi (denetleme ve onama aşamalarında tereddütlerin izalesi ama-
cıyla)

İmar denetim yetkisinin hangi şartlar ve kriterle dâhilinde yürü-
tülmesi gerektiği ile ilgili bir takım tespitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
açıdan atılması gerek adım İmar Denetim Uygulama Yönetmeliğinin çı-
karılmasıdır. Düzenli yönetim ilkesi gereğince her iki tarafa da güven 
verecek olan bu yönetmelik uygulamadaki aksaklık, kargaşa ve duraksa-
manın izale edilmesine katkı sağlayabilir.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ayrı siyasi görüşlere ait kadrolar 
tarafından kontrol edilmesi halinde problem daha karmaşık hale gelmek-
tedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılması gereken bu 
yönetmelik bu açıdan da hayati öneme sahiptir.

Sorun 3: Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar

İmar ve planlama başlığı altında ele alınması gereken noktaların 
en başında hukuki mevzuatın uygulayıcılara kolaylık sağlaması, karar-
lardan etkilenecek olanlara güven ve istikrar fikrini vermesi, devlet yö-
netimi açısından düzenlilik ve kararlılık göstermemesi gelir. Mevzuatta 
yapılacak değişiklikler tüm aktörlerin elini rahatlatacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin imar ve planlama konusundaki sorum-
lulukları yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı hassasiyet arz etmek-
tedir. Toplumsal adaletin sağlanması, kimsenin negatif ya da pozitif ay-
rımcılığa maruz kalmadan kentsel sorumluluk ve faydadan payını alması 
bu başlığa bağlıdır.

Yasal mevzuat detayların düzenlenmesi ve küçük sorunların üs-
tesinden gelinmesi aşamasında da önemli bir başlıktır. Uygulayıcıların 
kafasını karıştırıcı, gerçek durumla-hukuki niteliğinin farklı olmaması 
önemlidir. 

Çözüm 3:

a. Büyükşehir belediyelerine devredilen taşınmazlar ile ilgili tapu 
kayıtlarında mevcut cinslerinin güncellenmesinde yaşanan so-
runların giderilmesi için cins değişikliğinin yapılması (okul, sağ-
lık ocağı, köy konağı, vs.)

6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir belediyelerine İl Özel İdarele-
rinden veya diğer yerel yönetim birimlerinden devredilen taşınmazların 
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hukuki statüleri ile gerçek kullanım durumları arasındaki farklılıkların 
giderilmesi gerekmektedir. Tapu kayıtlarında sağlık ocağı, okul, köy ko-
nağı statüsünde görünen ama gerçekte bu fonksiyonları icra etmeyen ta-
şınmazların tapu kayıtları güncellenmelidir. Planlı kentleşme ve yasal 
yönetim ilkeleri bunu gerektirir.

İl Özel İdarelerinin 150 yıllık tarihi içinde mülkiyetinin varlığın-
dan haberdar olmadıkları taşınmazlarının bulunduğu bilinirken, bu ta-
şınmazların bugün hangi amaca dönük olarak tapu kayıtlarının yapıldığı 
hususundaki belirsizlik kabul edilebilir bir durum değildir.

Büyükşehir yapılanmasının bütün bu sorunları gidermesi beklenir. 
Taze bir başlangıç yapma iradesinin bulunduğu bir vasatta tapu kayıtla-
rının güncel olmaması beklenmez. Sonuç olarak, Büyükşehir belediyele-
rine devredilen taşınmazların tapu mülkiyet kayıtlarının güncellenmesi 
gerekmektedir.

b. BŞB'lerine geçen taşınmazlar üzerindeki takyidatlardan kaynak-
lanan mülkiyet haklarını kullanımını sınırlayıcı engellerin kal-
dırılması (SGK, Vergi Dairesi, vs.)

Yine 6360 sayılı Yasa ile beraber yeni dönemin ruhuna uygun bir 
yapılanma oluşturulabilmesi için Büyükşehir belediyelerine geçen taşın-
mazlar üzerindeki mülkiyeti ve mülkiyet haklarını sınırlandırıcı takyi-
datların kaldırılması gerekmektedir. Muhtemelen önceki dönemde SGK 
veya Vergi Dairesinin dahli ile yapılan sınırlandırmaların kaldırılması, 
bu kadar büyük ve önemli bir yükün ve sorumluluğun altına giren Bü-
yükşehir belediyelerinin ellerinin rahatlatılması adına gereklidir.

Sorun 4: Norm kadro düzenlemelerindeki sorunlar ve ihtiyaç duyu-
lan personelin işe alınamaması

İl düzeyinde faaliyet sürdürmeye başlayan Büyükşehir belediye-
lerinin norm kadro ve personel istihdamı noktasındaki eksiklik veya 
engelleri önemli bir sorundur. Yerinden yönetim birimi olarak mutlaka 
norm kadro düzenlemelerine tabi olması bir gereklilik olabilir. Bunda bir 
sorun bulunmamaktadır.

Ancak, norm kadro düzenlemelerinin farklı gelişmişlik seviyele-
rinde, farklı ekonomik ve sosyal özelliklere sahip Büyükşehirlere hitap 
etmesi biraz zordur. Norm kadro ihtiyacı her belediyede farklılık arz ede-
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bilir. Sayı ve nitelikleri tartışılmadan, sadece merkezi idarenin yönetim 
ve liderliğinde hazırlanan norm kadro cetvelleri sorunludur.

Ayrıca, özellikle teknik bilgi ve tecrübe gerektiren durumlarda 
dışarıdan personel istihdam edilmesinin önünde bulunan engeller bu 
belediyeleri zor durumda bırakmaktadır. Büyükşehir veya ilçe beledi-
yelerine imar planı yaptırma yetkisi verilmesine ve bu durumda meblağı 
çok yüksek boyutlara ulaşan bütçe ödeme imkânı sağlanmasına rağmen 
belediyenin piyasa şartlarında veya ona yakın seviyelerde ücretlerle per-
sonel iştiham edememesi ciddi bir sorundur. Milyonlarca lira ayırarak 
imar planı yaptırabilen bir belediye toplamda çok daha düşük bir bütçe 
ayırarak bu planları yapmak üzere istihdam ettiği biri(leri)ne makul bir 
ücret ödeyememesi bir garabettir. Bu imkan sağlansa çok daha küçük 
meblağa çok daha iyi hizmet verilebilecektir.

Çözüm 4: Norm kadroların güncellenmesi ve teknik personel sayı 
ve niteliklerinin ihtiyaç oranında artırılması

Norm kadrolar tüm belediyelerde acilen güncellenmeli, teknik per-
sonel sayı ve nitelik itibariyle artırılmalıdır. Liberal bir bakış açısıyla 
belediyeleri sürekli biçimde piyasa yönlendirmek, hizmet alımı yönte-
mini önermek, kamu kaynaklarını özel sektörü destekleme kastıyla kay-
dırmak, kıt kaynak ve çok ciddi sorumluluklarla işlem yapmaya çalışan 
belediyeleri sınırlandırmak doğru bir yol değildir.

Norm kadrolar, ilgili belediyelerin görüşleri alınarak, güncellen-
meli, ihtiyaç duyulan teknik personel sayı ve nitelikleri zenginleştiril-
melidir.

7.5. İlçe Belediyesi

Sorun 1: İlçe Belediyelerindeki teknik personel eksikliğinin Büyük-
şehir Belediyesine de yansıması suretiyle buralarda performans kaybı

Yeni Büyükşehir modeli ilçe ve Büyükşehir belediyesinin uyum 
içinde çalışacakları ön kabulü doğrultusunda planlanmıştır. İlçe bele-
diyelerinin aldıkları kararlar ve yapmış oldukları uygulamalar Büyükşe-
hir belediyesini etkilemekte, Büyükşehir belediyesinin karar ve uygula-
maları da ilçe belediyelerini etkilemektedir. Belediyelerin encümen ve 
meclislerinde olduğu gibi idari birimleri de birbiri ile iletişim ve etkile-
şim halinde olmak durumundadır.
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İlçe belediyeleri, özellikle de belli ölçeğin altındakiler, insan kay-
nakları bakımından oldukça fakir durumdadırlar. Buralarda ortaya çı-
kabilecek eksiklik ve aksaklık birbirlerine bağımlı olmaları nedeniyle 
doğrudan doğruya Büyükşehir belediyesine sirayet etmektedir. İki birim 
mutlaka senkronize olmak, görevliler aynı dili konuşmak ve aynı doğrul-
tuda çaba harcamak zorundadırlar.

Çözüm 1: 

a. BŞB ve ilçe belediyeleri için Esnek İstihdam imkânlarının sağ-
lanması yoluyla ihtiyaç duyulan teknik personelin piyasa şartla-
rına yakın şartlarla çalıştırılmasının önünün açılması için mev-
zuatta değişiklik yapılması

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine mutlaka Esnek İstihdam 
imkânları sağlanmalıdır. Mevcut sözleşmeli personel uygulaması ve 
yükleniciler aracılığıyla personel çalıştırılması yolları yeterli ve doğru 
biçimde kullanılamamaktadır. Yarı zamanlı ve piyasa şartlarına yakın 
ücret ödeme yolunun açılması önemli bir yol olabilir.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bu esnekliğe ihtiyaç duyar. Her-
hangi bir uzmanlık bilgisine sahip olmayan kişilerin istihdamı standart 
usul ve esaslara bağlı kalmalı; özel bilgi ve beceri gerektiren durumlarda, 
görevin gerektirdiği nitelik odaklı personel istihdamı yapılabilmelidir.

b. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında sağlıklı iletişim kanalı 
kurulması ve görevlilerin işbirliği halinde hareket etmeleri için 
ortak eğitim programları organize edilmesi, aksaklıkların üçüncü 
bir aktör veya aracı yardımıyla tespit edilmesi

Yerel yönetim personelinin benzer kurumsal niteliklere sahip ola-
bilmesi, aynı dili konuşabilmeleri, aynı kurumsal kültüre inanmaları 
hususunda önemli bir boşluğu doldurabilecek eğitsel ve kültürel faa-
liyetlere imkân verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan eğiticiler, denetim 
personeli, üçüncü şahıs ve kurumlar belediye uygulamalarındaki huku-
ka aykırılık durumlarının giderilmesine katkı sağlayabilir. Eğitimler ge-
rek bakanlıklar tarafından, gerekse Belediye birlikleri veya sendikaları 
tarafından organize edilebilir. Yerelsen tarafından planlanacak toplan-
tılarda bakanlık yetkilileri ile farklı düzeylerdeki yerel yönetimler bir 
araya gelebilirler.
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7.6. Riskli Alan

Sorun 1: Riskli bina ve riskli alan kavramlarıyla ilgili algılama ve 
uygulama sorunları

Riskli bina ve riskli alan kavramları farklı belediyelerde farklı 
şekillerde algılanmakta, buna bağlı olarak da uygulamada farklılıklar 
kendini gösterebilmektedir. Riskli bina ve alan ilan edilmesi bir takım 
mükellefiyetler getirmektedir. Kamu adına bu sorumlulukların yerine ge-
tirilmesi esnasında maddi ve manevi yükümlülükler ortaya çıkıp, kamu 
kaynağı kullanımı söz konusu olmaktadır.

Çözüm 1:

a. Riskli alan ve riskli yapı ilanı edilmeden önce hangi kriterlerin 
sağlanması gerektiği konusunun netlik kazanması

Riskli alan ve yapı ilan edilirken dikkate alınması gereken objek-
tif kriterlerin bulunduğu söylenemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 
liderliğinde olmak üzere, tüm paydaşların katılımı ve görüşü alınarak 
riskli alan ve binaların hangi asgari özelliklere sahip olmaları gerektiği 
belirlenebilir.

Kriterlerin varlığı herkes açısından güven telkin eder. Zira riskli 
alan veya bina ilanı yapılması durumunda bunun birtakım idari ve mali 
etkileri olacaktır.

b. Belediyeler ve bakanlığın birlikte çalışma suretiyle parsel yerine 
ada bazlı dönüşüm yapması; riskli yapı yerine riski alan kavra-
mının ikame edilmesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarında çoğu zaman parsel bazlı değer-
lendirme yapılmaktadır. Belli bir mantık çerçevesinde ve düzenleme 
amacıyla yapılacak bu türden bir dönüşüm için asgari bir alana ihtiyaç 
duyulacaktır. Küçük ve dönüşüm içermeyen planlamalar sadece birileri-
ne menfaat sağlama amacına hizmet etme gibi bir yöne kayabilir.

Ayrıca, riskli bina kavramı da aynı çerçevede mahzurludur. Bunun 
yerine riskli alan kavramı daha mantıklı görünmektedir. Zira bu durum-
da değişim ve dönüşüme, kentsel ihtiyaçları da kapsayacak bir model 
uygulamak mümkün olabilir.
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Sorun 2: Riskli yapı kavramının suiistimal edilmesi, bina bazında 
dönüşüm yapılması

Riskli yapı kavramının suiistimal edildiği hususu yaygın bir kana-
attir. Bina sahipleri veya yerel yöneticiler dönüşümü sınırlı ve yönetilebi-
lir tutma gayretiyle sadece riskli bina bazında değişimi önermektedirler.  
Oysa bina bazlı dönüşüm, dönüşüm mantığına aykırıdır. Buna sadece 
yenileme denilebilir. Yenileme ise eskinin mantık farklılaştırmasına git-
meden yeni ile ikame edilmesidir. Eski altyapı ve şartlara yeni bir bina 
yapılması günün değişen şartlarına uyum boyutunu göz ardı etme sonu-
cunu doğurur.

Çözüm 2: Altyapı dönüşümü yapılması

Riskli yapı ve bina dönüşümü yerine o bölgede köklü ve kökten 
değişim sağlayabilecek altyapı dönüşümü sağlanmalıdır. Altyapıdaki dö-
nüşüm mutlak surette üst yapıda etkisini gösterecektir. Riskli yapı veya 
alan şeklindeki sınıflandırmalarının ve akabinde yapılacak değişimin 
altyapıyı dönüştürme saikı ile yapılması ana hedeftir. Bu nedenle, yerel 
yönetimler altyapı dönüşümü yapmak üzere harekete geçmeli, bina, alan 
vs. üstyapıya odaklaşmamalıdırlar.

7.7. Koruma Kurulları

Sorun 1: Koruma kurullarının şehir ve bölgenin gerçeklerinden ha-
berdar olmaması nedeniyle yerel kalkınma ve kaynaklara aykırı kararlar 
vermesi

Koruma kurulları gerek oluşum ve üye profili gerekse şehrin ve 
bölgenin özelliklerinin farkında olmama gibi nedenlerle içinde bulun-
dukları şehri ve meskûn kamu ve özel kişi ve kuruluşları etkiledikleri 
halde onlardan genellikle bihaber oldukları vakıadır. ‘Koruma' kelimesi 
belli bir vesayeti, belli bir inceliği, belli bir dikkat ve özeni içerir. Şehrin 
ve değerlerin korunması o şehir ve bölgenin yakından tanınmasını gerek-
tirir; tanımadan korumak mümkün olmaz.

Ayrıca, koruma görevi kendilerine tevdi edilenler çevrelerindeki 
kişi ve kuruluşlara karşı pozitif yaklaşmak durumundadırlar. Negatif bir 
bakış açısıyla kendileri haricinde herkesin kötü oldukları ve tahrip ettik-
leri fikri temelinde bir koruma, koruma olmaz.
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Yerel yönetim birimlerinin tamamına yakını bu kurullardan yakın-
maktadırlar. Bu denli yaygın şikâyetler en azından bir iletişim sorunu 
yaşandığını gösterir. En basit şekliyle bile tartışma ortamı oluşturan ve 
yerel yönetimlerin Koruma kurullarına önyargı beslemelerine neden olan 
bir yapı mevcuttur.

Çözüm 1: 

a. Koruma kurullarının iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, ben-
zer konularda farklı kararlar vermemeleri için mevzuat değişikli-
ği yapılması

Koruma kurullarının iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, ben-
zer durumlar için benzer kararlar vermelerinin önlenmesini sağlayacak 
kriter ve şartların belirlenmesi gerekir. Teknik detaylar ve ele alınan olay 
ve olguların farklılık arz etmesi bir noktaya kadar makul karşılanabi-
lir. Ancak, açık ve net biçimde tanımlanabilen durumlarda aynı kurulun 
farklı kararlar vermesi farklı kurulların da yine aynı konularda çelişkili 
karar vermeleri kamu vicdanı ve koruma mantığı çerçevesinde sorunlu 
bir durumdur.

Mevzuatın açık ve net tanımlarıyla ortaya konulacak durum ve uy-
gulamalar bu kurulları tartışılır olmaktan çıkarabilir. Mevzuatın belirlen-
mesi esnasında kamuoyu tarafından yapılacak değerlendirmeler, uzman 
görüşleri ve farklı şehir, bölge ve ülkelerde ortaya konulan uygulamalar 
dikkate alınacaktır. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde kurullar 
keyfilikten ve gereksiz yere tartışılır olmaktan çıkar.

b. Kurullarda BŞB temsilcisinin üye sıfatıyla bulunması ve şehri ve 
bölgeyi bilen kişilerin görevlendirilmesi için mevzuat değişikliği-
ne gidilmesi

Kurullarda Büyükşehir belediye temsilcisinin üye sıfatıyla bulun-
ması bir çözüm yoludur. Diğer yerel yönetim birimlerinin görüş ve kana-
atlerini de kurul kararlarına yansıtacağı için doğru bir yol olacaktır. Zira 
alınan kararlardan en çok yerel yönetimler etkilenmektedir. Çoğunluğu 
oluşturmayacak şekilde ama görüşünü arz edebileceği biçimde Büyükşe-
hir belediyesi temsilcisinin yer alması uygun olur.

Bu iki taraflı bir işlem anlamına gelecektir, çünkü BŞB temsilcisi 
kurul kararlarını gelip belediye nezdinde izah etmek suretiyle onları doğ-
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ru kararların hangi mantık çerçevesinde alındığına ikna edebilecektir. 
Etkileşimli bir işlem yapılmış olacaktır.

Ayrıca, kurul üyelerinin şehri ve bölgeyi tüm sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönleriyle bildiklerinden emin olmak da gerekir. Kararların 
derin etkileri olacağının bilincinde olan üyeler, yerel ihtiyaç ve değerleri 
belli bir mantık ve denge etrafında bir araya getirebileceklerdir.

Mevzuatta kurul yapısı ve işlevleri konusunda düzenlenmesi ve bu 
hususlar dikkate alması sağlanmalıdır.

7.8. Kentsel Dönüşüm

Sorun 1: Dönüşümün sağlıklı bir anlayışla planlanmaması ve yü-
rütülememesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmedi-
ği konusunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Bir defa aynı şartları haiz 
bir yerleşim biriminde böyle bir yola gidilmezken, kamuoyunun tatmin 
olmadığı başkaca alanlar dönüşüm kapsamına alınmaktadır. 

Bu, dönüşümün sağlıklı biçimde planlanamadığı ve yürütüleme-
diğinin en önemli göstergesidir. Dönüşüme karar verme süreçleri çoğu 
zaman ilgililerin dikkatinden saklanmaktadır. Oysa dönüşüm topyekûn 
bir işlem olduğu oranda kabullenilmesi ve başarısı daha kolay olacaktır.

Çözüm 1: Şehirlerin röntgeninin çekilerek nerelerde kentsel dönü-
şüm yapılması gerektiği konusunda mastır plan yapılması ve uygulanması

Kentsel dönüşüme karar vermeden önce mutlaka kentin röntgeni 
çekilmeli, maddi ve manevi öğeleri özenle kayıt altına alınmalıdır. Dönü-
şüm asla bir hafıza silme, kentin köklerini yok etme ve minvalinden çı-
karma eylemi değildir. Öyle algılanmamalıdır. Bu sebeple, ne yapılacağı, 
nasıl ele alınacağı, kimlerin sürece dâhil olacağı gibi pek çok sorunun ce-
vabını da içeren bir mastır plana bağlı dönüşüm ve değişim yapılmalıdır.

Bu konuda yasal bir zorunluluk olarak kentsel dönüşüm mastır pla-
nı yapma zorunluluğu getirilmelidir. Şehir ve bölge düzeyinde uzlaşmayı 
gerektiren bu girişim ancak bir plan ve program dâhilinde sağlanabilir. 
Plan hazırlama ve uygulama esnasında mutlaka sosyolog ve tarihçi gibi 
bir takım alanlardan sosyal ve kültürel destek unsuru sürece dâhil edil-
melidir. Sonuçta sadece teknik elemanlara bırakılamayacak bir alandan 
bahsediyoruz.
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7.9. Kırsal – Kentsel Alan

Sorun 1: 6360 döneminde kırsal alanla ilgili karar verirken so-
runlar yaşanması, kırsal alanla ilgili nasıl bir yaklaşım belirleneceğinin 
açıkça ortaya konulmaması

Kırsal alan Büyükşehir belediyeleri için yeni bir kavramdır. Kent-
sel alan mantığı çerçevesinde örgütlenmiş olan bir yerel yönetim birimi 
iken, kırsal boyut denkleme yepyeni bir unsur katmıştır. Kırsal alanın 
nitelikleri, ihtiyaçları ve karar verme süreçleri tarihsel olarak hep farklı 
olmuştur. Oysa kentsel alan ta Farabi'den beri farklı bir format ve içerik-
te tartışılmaktadır.

Bu konuda 6360 sayılı Yasa son derece sınırlı bir düzenleme ge-
tirmekte, kırsal alandan bahsetmiş olmak için bahsetmiş algısı verecek 
bir tavır ortaya koymaktadır. Bu nedenle, kırsal alan gibi yeni bir kavra-
ma yeterince ve açıklayıcı bir yaklaşımla yer verilmediği gerçeği, belirli 
sorunları ve akabinde çözüm için, adımları gündeme getirebilecek bir 
durumdur.

Çözüm 1: 

a. Kırsal, kentsel mahalle ayrımı yapılmak suretiyle imar uygula-
malarının iki ayrı yaklaşım olarak standardize edilmesi

Uygulamada kırsal, kentsel mahalle ayrımı yapılması belediyele-
rin iş ve işlemlerini kolaylaştıracaktır. Eskiden köy tüzel kişiliğini haiz 
bir idari birim bugün mahalle olarak isimlendirilmekle, 150 yıllık bir 
gelenek ve tecrübeyi bir günde kentsel bir alana taşımaktadır. Adının 
değiştirilmesi ile idari birimler değişecek olsaydı, yönetim süreçleri çok 
kolaylaşırdı.

Mevzuatta yapılacak bir değişiklikle il ve ilçe merkezlerindeki 
mahalleler kentsel, daha önce köy kişiliği olarak faaliyet sürdürmekte 
olan birimler ise kırsal mahalle şeklinde isimlendirilebilirler. Bu sayede 
kırsal mahalle sakinlerinin beklenti ve talepleri ile kentsel mahalle men-
suplarının istekleri daha kolay karşılanabilir.

b. İki alanla ilgili yaklaşım farklarının açıkça ortaya konulması

İki alan birbirinden farklıdır. O nedenle her bir mahalleye ayrı 
bir yaklaşım, ayrı metotlar ve ayrı süreçler belirlenebilir. Yaklaşım far-
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kı mevzuatla tanımlanabilir. Böylece yerel yönetimler ve vatandaşlar bu 
ayrıma uygun ve uyumlu beklenti içine girebilirler.

c. Kırsal dönüşümün, merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluş-
larının işbirliği içinde sağlanması

Kırsal alanın değişimi ve dönüşümünün kentsel alandan farklı ola-
cağı aşikârdır. Kırsal dönüşüm uzun yıllardır bir devlet politikası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanın sorunları çok geniş bir kitleyi etki-
lemektedir. Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine sahip diğer ülkelerde kırsal 
alanda istihdam edilen nüfusun oran, demografik özellikler, ekonomik 
şartlar gibi değerlendirme basamakları açısından çok daha iyi oldukları 
bilinmektedir. Kırsal alanda yaşamını sürdüren ve tarımla geçinen oran 
hala çok yüksektir. Bu sebeple, kırsal dönüşüm ve değişim süreci sadece 
yerel yönetimlere veya merkezi yönetime bırakılmamalı, iki tarafın eşit 
sorumluluğu ve desteği ile sürdürülmelidir.

7.10. 18. Madde Uygulamaları

Sorun 1: 18. madde uygulamalarında adaletin sağlandığı konu-
sunda kamuoyunda ve karar vericiler arasında ciddi tereddütlerin bulun-
ması

Belediyelerdeki 18. madde uygulamaları İmar Kanununun yükle-
diği görev ve sorumluluklar içinde hayli önemli bir yer tutar. Maddenin 
uygulanması esnasında birilerine gereksiz yere menfaat sağlanması, biri-
lerinin de mağdur edilmeleri söz konusu olabilir.

Bu konuda kamuoyu hassasiyeti had safhadadır.  Hak etmediği-
ni verme, hak ettiğini alamama gibi iki yönlü adaletsizlik yapıldığı dü-
şüncesi kamu adına karar veren yerel yönetimleri tartışmalı hale getire-
bilmektedir. Kamuoyu kanaatinin haklı veya haksız olması tek başına 
önemli değildir. Lakin algı yönetimi noktasında noksanlıklardan bahset-
mek gerekmektedir.

Çözüm 1: 

a. 18. Madde uygulamaları için ayrı ve müstakil bir yasal düzenle-
me yapılması

Konunun önemine ve hassasiyetine binaen, 18. maddenin müstakil 
bir yasa ile düzenlenmesi düşünülmelidir. Bu hem yerel yöneticilere hem 
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de vatandaşlara psikolojik anlamda etki yapmakla kalmayacak, uygula-
manın daha doğru yapılmasının önünü de açacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları içinde ‘madde' adıyla anılan ve belki 
de toplumsal anlamda en yaygın bir şekilde bilinen belki tek maddedir. 
‘18' denildiği durumlarda başka bir kanunun 18. maddesi anlaşılmaz. 
Mülkiyeti ilgilendiren bir mevzu olduğu için ayrı bir yasayı hak eden bir 
maddedir.

b. Uygulamanın metrekare bazlı değil, Değer Esaslı Model uyarın-
ca yapılması

18. madde uygulamalarının metrekare bazlı olarak yapılması yine 
uygulama sorunlarına yol açmakta, adaletsiz fikrinin yaygınlaşmasına 
neden olmaktadır. Madde uygulaması ile rant artışı her yerde ve şartta 
aynı olmamaktadır. Bu nedenle Değer Esaslı Model temel alınmalı, değer 
artışının kamu-vatandaş açısından dengeli paylaşımı hedeflenmelidir.

Sorun 2: Uygulamalardan istenen neticelerin tam olarak sağla-
namaması

Madde uygulamaları ile amaçlanan hedeflerin tam olarak sağla-
nabildiğini söylemek yine oldukça zordur. 18. madde İmar Kanunu'nda 
Arazi ve Arsa Planlaması başlığı altında düzenlenmiştir. Sağlıklı kent-
leşme fikrinin bir uzantısı olarak ele alınmıştır. Belediye sınırları içinde 
belediyelere, dışında ise valiliklere verilmiştir. Büyükşehir yapılanma-
sı içinde belediyelere tanınmıştır. Uygulamada ortaya çıkan bir takım 
sorunlar nedeniyle 18. madde tartışmaları her geçen gün artmakta, uy-
gulama yapılan yerlerde farklı şayia, dedikodu ve çekişmelere meydan 
vermektedir.

Çözüm 2: 

a. Tüm donatı alanlarına alan tahsis edilebilmesi bakımında DOP 
kapsamına alınarak oranın %45'e çıkarılması ve KOP uygula-
masının tamamen ortadan kaldırılması

Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasından amaçlanan hedef tam 
olarak sağlanamamakta, Kamu Hizmetleri Katılım Payı uygulamala-
rı için ayrıca tahsis yapılmaktadır. DOP uygulamalarında üst tavanın 
% 45'e çıkarılması KOP uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir. 
Farklı farklı başlıklar altında pay alınması yoluyla hem uygulayıcıların 
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iş yükünü artırma hem de yönetilemez boyutlara ulaşmakta olan KOP, 
DOP uygulamalarının basite ve tek kaleme indirgenmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla % 45 iyi bir orandır.

b. Kadastro müdürlüklerinin 18. madde uygulamaları ile ilgili tes-
cil işlemlerindeki farklı uygulama ve politikalarının ortadan kal-
dırılması

Kadastro müdürlükleri 18. madde uygulamalarında tescil işlemle-
rinde farklı politika belirlenmekte, farklı uygulamalar yapmaktadır. Bu 
durum ister istemez belediyeleri de etkilemektedir. Zira kadastro ve tapu 
müdürlükleri belediyeler ile beraber çalışmak durumunda olan kurum-
lardır. Farklı uygulamalar 18. madde uygulamasını sıkıntıya sokmakta-
dır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde kadastro müdürlükleri-
nin farklı politika ve uygulamalarının ortadan kaldırılması için çalışma 
yürütülmeli, bu süreçte belediyelerin tecrübe ve görüşlerinden yararla-
nılmalıdır.

c. Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. Mad-
desinde bahsi geçen "konut adalarında 18. madde uygulanır" 
hükmünün "planın bütününde uygulanır" şeklinde değiştirilmesi

Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Uygulama Yönetmeliği 5. maddesin-
de zikredilen sadece ‘konut adaları' için mevzubahis olan ‘18. madde 
uygulanır' hükmünün uygulama alanı genişletilmeli, ‘planın bütününde 
uygulanır' şekline getirilmelidir. Bu durumda arsa ve arazi düzenleme-
lerinde aynı bakış açısı ve 18. Madde boyutu ile beraber ele alınmalıdır.

Uygulamada sıkıntı veren bir durum olan sadece ‘konut adası' sı-
nırlamasının uygulanma alanı anlamlı ve etkili bir alan anlamına gelen 
‘planın bütününe' teşmil edilmelidir.

7.11. Arsa ve İmar Plan ve Uygulamaları

Sorun 1: Şehir merkezinde yer alan arsaların spekülasyon amaçlı 
olarak tutulması nedeniyle ortaya çıkan görsel kirlilik ve arsa simsarları-
na yol verme

Arsa kullanımı şehrin en önemli meselelerinden biridir. Arsa ma-
liklerinin sahip oldukları arsaları belde sakinlerinin hayat standartlarını 
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güçleştirecek, spekülasyon amaçlı mülkiyet hakkı kullanımı gibi amaç-
lara yol verecek şekilde kullanılması yanlış bir durumdur. Boş veya terk 
edilmiş görüntüsüyle şehrin görsel ve işlevsel açıdan kirlenmesine sebe-
biyet verecek arsa sahipliği toplum açısından kabul edilebilir bir durum 
değildir.

‘İleride fiyatı arttığı zaman değerlendirme' gayesiyle boş bırakılan 
araziler bir taraftan kıt olan bir malın tüm topluma fayda vermeden atıl 
kalmasına neden olmaktadır, diğer taraftan arazi simsarları bu gayrimen-
kullerden kısa sürede ciddi rantlar elde etme gayretiyle manipülasyona 
girişmektedirler.

Mülkiyet hakkının kutsal olduğu kabul edilmekle birlikte, özellik-
le şehir merkezlerindeki arsaların yetersiz kaldığı durumlarda şehri ve 
merkezini canlandırmanın bir aracı olabilecek bir mülk boş kalmaktadır.

Çözüm 1:

a. Alt yapısı tamamlanan ve imar planı bulunan parsellerde 5 yıl 
içerisinde yapılaşmanın gerçekleşmemesi durumunda emlak ver-
gilerinin her beş yıllık dönemde %10 artırılarak tahsil edilmesi

Belediyenin kendi nam ve hesabına görevlerini ifa ettiği, altyapıyı 
sağladığı bölgelerdeki arazi ve parsellerde belli bir süre, mesela 5 yıl boş 
bırakılan ve çevrede yapılanmanın % 75 ve üzeri oranda tamamlandığı 
mahallerde emlak vergileri artan oranlı olarak tahsil edilebilir. Örneğin 
beş yıldan on yıla kadar % 10, sonraki 5 yıl içinde % 20 gibi artan bir 
oran uygulanmalıdır.

Bu durum, bir taraftan bu tür arsaların kullanıma açılması ve kıt 
olan arazi sorunun giderilmesine, diğer taraftan belediyelere ek bir ge-
lir kalemi oluşturulmasına imkân verebilecektir. Böylece spekülatörlere 
meydan verilmeyecek, kıt ve üretilmesi oldukça zor bir kaynağı kullanı-
ma sunma gibi bir durum ortaya çıkabilecektir.

b. Arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili yeni yasal düzenlemesinin aci-
len yapılarak imar ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması

Arsa ve arazi kullanımı tüm belde halkını ilgilendiren bir durum-
dur. İmar ve yerleşime ait sorunların çözüme kavuşturulması için yasal 
mevzuat uyumlu hale getirilmelidir. Kıt arazi sadece malikini değil, tüm 
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toplumu ilgilendiren bir meseledir. Bu nedenle gerekli mevzuat değişik-
liği acilen yapılmalıdır.

Sorun 2: BŞB'lerinde otopark kıtlığı ve trafik yoğunluğu

Büyükşehir belediyelerinde otopark kıtlığı ve trafik yoğunluğu had 
safhadadır. Bir taraftan trafiğe çıkan araçlar sayıca artmakta, diğer ta-
raftan mevcut araçların trafikte olma süreleri uzamaktadır. Türkiye'de 
henüz toplu taşıma alışkanlığının tam manasıyla yerleştiğini söylemek 
mümkün değildir. Otopark kıtlığı ve trafik yoğunluğu çağın sorunudur. 
Bu sorun Büyükşehirlerde diğerlerine nazaran çok daha ciddi boyutlar-
dadır.

Çözüm 2: Bina Otoparklarına İlişkin Yönetmelikteki "3 binaya 1 
otopark" düzenlemesi yerine "otopark alanının fiilen üretilmesi" uygula-
masının getirilmesi

Bina Otoparklarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince ‘3 binaya 1 
otopark' düzenlemesi ve bunun bedelinin belediyeye ödenmesi uygula-
masının mevcut otopark kıtlığını daha da artırmakta olduğu gerçeğinden 
hareketle, otoparkın fiilen üretilmesi bir zorunluluk olarak uygulanmalı-
dır.

Fiilen üretilmeyen her otopark trafik yoğunluğunu artırıcı bir ka-
lemdir. Bu problemin çözülmesi için mutlaka fiili üretime geçilmelidir.

7.12. Mevzuat Değişikliği Beklenen Diğer Alanlar

Sorun 1: Mevzuattaki yanlışlıklardan kaynaklanan kamu görevli-
lerinin gereksiz yere atalete sürüklenmesi

Yukarıda müteaddit defalar zikredildiği gibi, mevzuatta çözüme 
kavuşturulması gereken pek çok kalem bulunmaktadır. Yerel yöneticiler 
bu sorunlar nedeniyle gereksiz zaman ve emek kaybına uğramakta, so-
nuçta belediyeler yeterli performansı ortaya koyamaz hale gelmektedir. 
Mevzuatta imar ve planlama başlığı altında değerlendirilebilecek me-
seleler ele alınmalı ve yasal değişiklik yoluna gidilmelidir. Şehrin ge-
leceğini ilgilendiren ve birlikte yaşamanın fiili ve fiziksel kaynaklarını 
etkileyen imar ve planlama meselesindeki sorunlardan bir kısmı mevzuat 
değişikliği ile giderilebilir.
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Çözüm 1: 3194 sayılı Kanun'un 32. ve 42. maddelerince yapılan kaçak 

inşaatlarda İçişleri Bakanlığına yapılan şikâyetlerde müfettişin ‘devlette devam-

lılık' gerekçesiyle mevcut yöneticileri muhatap almasının engellenmesi, işlemi 

tesis edenlerin sorumlu tutulması

Hukukun temel ilkelerinden ‘suç ve cezaların şahsiliği' ilkesine 
aykırı biçimde uygulanmakta olan mevcut yöneticilerden hesap sorul-
ması şeklinde kendini gösteren eyleme son verilmelidir. Hiç kimse bir 
başkasının fiil ve eylemlerinde mesul tutulamaz. Tutulmaması gerekir.

İşlem kim tarafından tesis edilmiştir, kimin gözetim ve denetimi 
altındadır, bu şahıs(lar), yetkilerini kötüye kullanırken başka hangi fak-
törler etken olmuştur, şeklinde sıralayabileceğimiz bir dizi sorunun ceva-
bına göre sorumluluk tespit edilmelidir. Mevcut uygulama sürdürülebilir 
ve adil değildir. Kamu görevlileri bir görevi kabul ederken, kendilerin-
den öncekilerin veya muhatabının kim olduğunu bilmedikleri uygulama-
ların sorumluluğunu üstlenme riskine karşı korunmalıdırlar. Bu nedenle 
işlemlerde, fiil kim tarafından tesis edilmiş, adım atılmışsa sorumlu o 
olmalıdır. Mevzuat değişikliği acilen sağlanmalıdır. Zira kamu görevlile-
rinin performansını azaltan, motivasyonu düşüren, atalete sevk eden bir 
durumdur.

Sorun 2: Mevzuatta hiç düzenlenmemiş alanlar

İmar ve planlama konusunu ilgilendirmekle birlikte mevzuatta 
öngörül(e)meyen bir kısım mevzular düzenlenmeli, kamu yönetimi ve 
kamu hizmetinden yararlananlar için güven ve istikrar getirilmelidir.

Çözüm 2:

a. Baz istasyonları konusunda, Bakanlıkça hiçbir kriterin konulma-
mış ve fiyat belirlenmemiştir; düzenleme yapılmalıdır

Telekomünikasyon şirketlerinin şehrin muhtelif yerlerine yerleş-
tirdikleri Baz istasyonları konusunda hiçbir kriter getirilmemiş olması 
nedeniyle uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu istasyonlar konusun-
da toplumun kafası oldukça karışıktır. Nerelerde, hangi teknik ve tekno-
lojik şartlarda bu hizmetin sunulacağı noktasında bir hüküm bulunma-
ması nedeniyle belediyeler çok zor duruma düşmektedirler. Vatandaş bu 
istasyonlar konusunda haklı olarak belediyeyi muhatap olarak görmekte, 
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ama belediye bu konuda açık bir yetki ile donatılmadığı için sorun yaşa-
maktadır.

Ayrıca, bu istasyonların ruhsatlandırılması konusunda bir fiyat da 
belirlenmemiştir. Bu durum yine belediyelerle ve şirketler arasında çe-
kişme konusu olabilmektedir.

Sonuç olarak; Baz istasyonların yeri, çevresel şartları ve konulma 
kriterleri ile fiyat konusunu da içeren bir düzenleme yapılmalıdır. Böy-
lece standardize bir yapı ve uygulamada bir örneklik sağlanabilecektir.

b. Üniversite alanları için planlama yapılması; askeri alanlar ve 
kamu alanları ile ilgili düzenleme ve planlamaların BŞB tara-
fından yapılması

Üniversite alanlarının planlanması, askeri ve kamu tesislerin dü-
zenlenmesi konusunda da yasada bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa 
bu tesisler tek elden yürütülmesi gereken, belli bir ölçeğin üzerindeki 
yapıları ifade ederler. O nedenle Büyükşehir belediyelerinin planlayıcı 
olması en doğru çözüm olacaktır. Hâlihazırda buraların nasıl planlanıp, 
bu planların nasıl icra edileceği konusundaki muallaklık, uygulama boş-
luğu meydana getirmekte, genel hükümlere göre buralarla ilgili kararlar 
alınmaktadır. Bu belli durumlarda belediye mevzuatı ve uygulamalarını 
sıkıntıya sokmakta, diğer durumlarda ise bu hizmet alanındaki kurum ve 
kuruluşlarda memnuniyetsizlik hâsıl olabilmektedir.

c. Dini tesis projelerinin kontrolü ve standartlarının belirlenmesi, 
otopark ihtiyacının karşılanması, Binaların Yangından Korun-
ması Hakkındaki Yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması

Dini tesis projeleri ile ilgili mevzuatta eksiklikler bulunmakta-
dır. Bu tesisler nitelikli yapılardır. Diğer yapılardan farklılık arz eder. 
Buraların proje kontrolleri ve standartlarının belirlenmesi, otopark ihti-
yaçlarının karşılanması, Yangın yönetmeliğine uygun projelendirme ve 
planlamanın yapılması gerekmektedir. Dini tesisler bugüne kadar hep 
ihmal edilmiştir. Aksine, sosyal ve dini bir mekân olması nedeniyle bu 
alanların en ince detaylarına kadar planlanıp, tesisinin yapılması gerek-
mektedir.
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d. Çevresel Etki Değerlendirmesinde Büyükşehir belediyesinin yetki-
sinin artırılması

Çevresel Etki Değerlendirilmesi sürecinde Büyükşehir belediyesi-
nin yetkisinin sınırlı düzeyde olması uygulamada birtakım eksikliklerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. ÇED konusu sadece merkezi idare 
birimlerinin inhisarına bırakılamayacak kadar çetrefilli ve yerel özellik-
leri bilmeyi gerektirecek kadar teknik bir mevzudur. ÇED konusunda 
Büyükşehir belediyesinin açık ve etkili bir müdahale hakkı bulunma-
lıdır. Kendilerine, yerel yönetimlerin en temel görevlerinden olan çevre 
konusunda Büyükşehir ölçeğinde etkili olma hakkı verilmelidir.

8. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Büyükşehir belediyelerine, imar ve planlama konusunda, özellikle 
6360 sayılı Kanun'la getirilen şartların dayatmış olduğu ciddi birtakım 
sorunların bulunduğu görülmektedir. Çalışma boyunca detaylı biçimde 
ele alındığı gibi, bu sorunlar ve sorunlara karşı üretilebilecek çözümler 
üç aşağı beş yukarı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, ortaya konulan 
sonuçlar göstermektedir ki, yeni Büyükşehir belediyesi modeli konunun 
muhatapları tarafından kabullenilmiştir. Mantığına ve sürecine yönelik 
kayda değer eleştiri yapıldığını söylemek zordur. İfade edilen sorunlar 
daha çok uygulamaya dönüktür.

Yukarıda 12 başlık altında ele alınan bu sorunları aslında beş baş-
lık altında sıralamak mümkündür: Mevzuat ve hukuki yaklaşım; İlişkiler; 
Kentsel dönüşüm ve değişim; İmar Kanunu, planı ve uygulamaları; Kır-
sal-kentsel alan ayrımı.

Bu başlıklar mevzunun tali birtakım konulara yönelik olduğunu 
göstermektedir Ancak, problemler ve boyutları dikkate alınmazsa, daha 
önemli ve çaplı problemlerin çıkma ihtimali yüksektir. Son üç yıl, tecrü-
be etme, gözlemleme ve not alma açısından yeterli bir dönemdir. Bu süre 
zarfında ortaya çıkan sonuçlar ve edinilen tecrübe bundan sonrası için 
yol gösterici olacaktır.

İmar ve planlama konusunda en problemli alan mevzuat açısından 
ortaya çıkmaktadır. Bu aslında ülkenin problemidir. Zira bir taraftan de-
taylı hukuki metinler ortaya konulmakta, her şeyin, kararın, uygulama-
nın, yetkinin mutlaka mevzuatla belirlenmesi gibi bir yaklaşım varken, 
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diğer taraftan bir kısım mevzuat sahada görev yapan şahısların ellerini, 
kollarını bağlamaktadır. Uygulayıcılar, muhtemelen meselenin tartışmalı 
yönünden çekindikleri için yukarıdan standartlar, kriterler ve direktifler 
talep etmektedirler. Çalışmamıza katılan görevlilerin açıkça tanımlan-
masını, vuzuha kavuşmasını istedikleri o kadar çok husus var ki, bütün 
bu işlemler yapıldıktan sonra rahatlayacaklarını düşünmektedirler.

Öte yandan, aynı görevliler karar alma ve uygulama açısında ope-
rasyonel otonomi taleplerini iletmekte, takdir hakkı kullanmak istemek-
tedirler. Çelişen bu iki talebin aynı anda uygulanması mümkün olmasa 
bile, ülkenin benimsemiş olduğu Kıta Avrupası Hukuk Sistemi bunu 
zorlamaktadır. Yerel yöneticiler, özellikle yerel yönetimlerin üst kade-
melerinde görev yapan bürokratlar kesin ve net çizgilerle ayrılmış görev 
ve sorumluluk tanımlarının işlerini kolaylaştıracağını düşünmektedirler.

İkincisi, ilişkilere yönelik boyuttur. Gerek yerel yönetimlerin ken-
di aralarında, gerek merkezi yönetimle ilişkilerinde, gerekse merkezi 
yönetim birimlerinin kendi ilişkilerinde sorunlar ve iletişim problemle-
ri bulunduğu aşikârdır. Büyükşehir belediyesinin ilçe belediyesiyle ve 
bakanlık teşkilatıyla, bakanlık teşkilatının da diğer bir bakanlık birimi 
ile iletişimini güçlendirmeden, her bir kurumun kendi varlığı ve ilişki-
leri kadar diğer birimlerin varlık ve ilişkilerine saygı duyup, konum-
larını içselleştirmeden bu sorunun çözüme kavuşması mümkün olmaz. 
Çalışma boyunca ortaya çıkan tablo saygının yanında, açık kurallar ve 
düzenlemeler aracılığıyla ve zorlayıcı hükümler marifetiyle bu sonucun 
sağlanmak istenmesidir. Kurumlar kendi konumlarını önemsedikleri ka-
dar diğer kurumların durumlarını da önemsemezse sonuç hep hatalı, hep 
sorunlu olur.

Üçüncüsü, kentsel değişim ve dönüşüm başlığı altında aslında Bü-
yükşehirlerin dinamik birimler oldukları ve kentin dönüşümünün önemli 
bir ihtiyaç olduğu yönündeki bir inanç yatmaktadır. Buna riskli alan kav-
ramı da dâhil edilebilir. Bu iki başlık kentin dönüşümünü, dönüşürken 
ortaya çıkacak idari ve teknik sorunlarla, üretilecek rantın paylaşılması-
nın neden olduğu kargaşayı da gündeme getirmektedir. Detay kabilinden 
değişikliklerle yaklaşım tercihi bu başlık altında dikkate alınması gere-
ken iki ayrı boyuttur.

Dördüncüsü, İmar mevzuatı, imar planı ve uygulanması bir başka 
sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İmar yine sorunlu bir alandır. 
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Uygulamada görev, yetki ve sorumluluk kargaşasının yanında özenle dü-
zenlenmesi icap eden durumlar bulunmaktadır. Mevzuattaki değişiklik 
sağlanırsa, diğer başlıklardaki düzenleme ve iyileşme daha kolay olacak-
tır. Bu konu çalışmada detaylı biçimde ele alınmıştır.

Sonuncusu, kentsel – kırsal alan ayrımı meselesidir. İl sınırlarına 
genişletilen görev ve sorumluluk alanı kapatılan belde belediyelerinin 
ve köylerin sorumluluklarıyla, onların ortaya çıkardığı boşluğu da ifa-
de etmektedir. Tanım itibariyle ve o zamana kadar sadece kentsel alana 
hizmet götürmekte olan Büyükşehir belediyesi doğrudan doğruya kırsal 
alana hitap etmek durumunda kalmaktadır. Kır – kent ayrımı henüz net 
bir biçimde ifade edilemese de arada bir yaklaşım farkı bulunduğunu 
ifade etmek gerekmektedir. İmar ve planlama açısından en fazla problem 
daha önce valilik merkez alınarak çizilen belli yarıçaplı daire içinde ka-
lan insanlar ve yerleşim yerleriyle ilgili değil, bu dairenin dışında kalan 
ve 29 Mart'a kadar Büyükşehir mücavir alanı içinde/dışında kalan alanı 
ilgilendirmektedir.

İmar konusu en fazla bu kırsal alanın sorunudur. Pek çok yerleşim 
yerine, idari birime ilk kez imar, ilk kez plan gitmektedir. Alan olarak 
çok geniş, kitle olarak imar ve planlama fikriyle ilk defa muhatap olan 
bir kitleye götürülmek istenen hizmet oldukça iyi bir şekilde planlanmaz, 
uygulanmazsa olumlu etki yapması beklenen plan mantığı olumsuz neti-
celer üretebilir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, imar ve planlama belediye-
lerin belki etkilerinin en fazla görüldüğü ama en az bilinen bir görev 
alanına tekabül eder. Toplum neticelerini görür ama varlığını tam olarak 
hissedemeyebilir. Bu nedenle, bu konuda yürütülecek çalışmalar doğ-
rudan doğruya toplumsal refahı ve yaşam kalitesini etkiler. Yapılmadığı 
ya da iyi planlanmadığı durumlarda olumsuz etkileri ortaya çıkar, önemi 
fark edilir.

6360 sayılı Yasa ile getirilen Büyükşehir belediyesi modelinin en 
fazla etkisini göstermesi gereken/beklenen alan olan imar ve planlama 
fonksiyonu konusunda yapılması gereken bir dizi etkinlik, alınması gere-
ken bir dizi karar bulunmaktadır. Bir kısmı küçük rötuşlarla halledilebi-
lecek, bir kısmı ise davranış değişikliği gerektiren boyutlardır. Yukarıda 
sıralanan problemler bir sıra dâhilinde ele alınmalı, gerekli değişiklikler 
uygulamaya konulmalıdır. Konunun tüm taraflarının yer aldığı bir plat-
formda ortaya konulan bu çözümlerin neticeleri bilahare gözlemlenmelidir.
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EK- İMAR VE PLANLAMA HİZMETLERİ ANKET 
SONUÇLARI

(1) 6360 sayılı Kanun'da yer verilen tip mimari projeler ile ilçe belediyeleri 
işlevselleşebildi mi? 

%5,263158  Evet, ilçe belediyelerinin oldukça düşünüyorum. 

%57,89474  Evet, eskiye kıyasla daha işlevsel hale geldiğini düşünüyo-
rum.

%10,52632  Tip mimari projelerin, ilçe belediyelerini işlevselleştirdiği 
konusunda kararsızım. 

%26,31579  Hayır, ilçe belediyelerinin tip mimari projeler etkisiyle iş-
levselleştiğini düşünmüyorum.

%0  Hayır, ilçe belediyelerinin tip mimari projeler etkisiyle işlevselleşti-
ğini kesinlikle düşünmüyorum.

(2) 30 Mart 2014 sonrası Büyükşehir Belediye sınırlarında yapılan "tip mimari 
proje" sayısının durumu ne yöndedir?

%36,84211  Hiç tip proje yapılmadı. 

%63,15789  Arttı.

%0  Azaldı.

(3) Büyükşehir belediyesine 6360 sayılı Kanun ile verilen alt birimler arasında 
koordinasyon sağlama yetkisinin, il ölçeğinde gerçekleştirilen kentsel dö-
nüşüm uygulamalarına etkisi ne yöndedir?

%31,57895  Dönüşüm süreci hızlandı. 

%0  Dönüşüm süreci yavaşladı.

%68,42105  Bir etkisi olmadı. 

(4) 30 Mart 2014 sonrası 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, büyükşehir 
belediyesine sunulan imar planlarında değişimin yönü ne oldu? 

%83,33333  Arttı.

%16,66667  Azaldı.
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(5) 6360 sayılı Kanun sonrasındaki durum göz önüne alındığında geçen yıl 
bir önceki yıla oranla Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediye planlarını 
düzeltme oranı nedir?

%36,84211  Arttı.

%36,84211  Azaldı.

%26,31579  Değişmedi.

(6) Kamu ve özel firmalar tarafından yapılan planların değişimi ne yönde oldu?

%42,10526  Belediyenin kendisinin yaptığı planların oranı arttı.

%5,263158  Diğer kamu kurumlarına yaptırılan planların oranı arttı.

%21,05263  Özel sektöre yaptırılan planların oranı arttı.

%26,31579  Plan sayılarında değişim olmadı.

%5,263158  Diğer

(7) İl özel idaresi kapatıldıktan sonra büyükşehir belediyesinin koruma amaçlı 
imar planı yapma yükü arttı mı?

%21,05263  Evet, oldukça arttı.

%47,36842  Evet, kısmi bir artış görüldü. 

%26,31579  Söz konusu artış konusunda kararsızım.

%5,263158  Hayır, bir artış olmadı.

%0  Hayır, kesinlikle bir artış yaşanmadı.

(8) İl özel idaresi kapatıldıktan sonra büyükşehir belediyesinin koruma amaçlı 
imar planı yapma durumu uygulama sürecini mekansal planlama açısından 
nasıl etkiledi?

%68,42105  Olumlu 

%5,263158  Olumsuz

%26,31579  Etkilemedi
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(9) İlinizde, il (büyükşehir) ölçeğini kapsayan bütüncül nitelikte planlar hazır-
landı mı? 

%47,36842  Evet, oldukça kapsamlı planlar hazırlandı.

%31,57895  Evet, olağan nitelikte planlar hazırlandı.

%10,52632  Hazırlanan planların bütüncül olduğu konusunda kararsızım.

%5,263158   Hayır, beklenen nitelikte bütüncül nitelikli planlar hazır-
lanmadı.

%5,263158  Hayır, beklenen nitelikte bütüncül nitelikli planlar kesin-
likle hazırlanmadı.

(10) "Kopuk ve parçalı plan sorunu büyükşehir belediyelerinin bütüncül plan 
yapma anlayışı ile giderildi" söylemine katılıyor musunuz?

%47,36842  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%31,57895  Evet, katılıyorum.

%15,78947  Kararsızım.

%5,263158  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(11) İlçe belediyelerinin verdiği yapı izinlerine, büyükşehir belediyesinin İmar 
Kanunu'na göre müdahalesinin (geçen yıl ve bir önceki yıl mukayesesi ya-
pıldığında) niceliksel durumu nedir?

%31,57895  Arttı. 

%21,05263  Azaldı.

%47,36842  Değişmedi.

(12) Belediyeniz 6360 sayılı Kanun'la verilen imar düzenlemelerini denetleme 
yetkisini uygulama sürecinde hangi öncelikle kullandı?

%26,31579  Kentleşme.

%21,05263  Kırsal kalkınma.

%10,52632  Bölgesel kalkınma.

%31,57895  Mekansal planlama.

%10,52632  Diğer    
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(13) Büyükşehir belediye sınırlarında bulunan eski köy/yeni mahallelere imar 
planı yapma zorunluluğu getirilmesi nasıl bir etki oluşturdu?

%5,263158  Kırdan kente göç yaşandı.

%26,31579  Tarım alanlarında yapılaşma arttı.

%31,57895  Yasal külfet arttı.

%15,78947  Mali külfet arttı.

%21,05263  Diğer   

(14) 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, nazım ve uygulama imar pla-
nı sayısındaki değişim ne yöndedir? 

%15,78947  Oldukça arttı.

%68,42105  Kısmen arttı. 

%10,52632  Değişim yaşandığı konusunda kararsızım.

%5,263158  Kanun öncesine kıyasla değişiklik talebi azaldı.

%0  Kanun öncesine kıyasla değişiklik talebi kesinlikle azaldı.

(15) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde coğrafi farklılık ve havza alanlarını 
dikkate alan planlama bölgeleri tanımlandı mı?

%10,52632  Evet, kapsamlı tanımlamalar yapıldı.

%52,63158  Evet, genel tanımlamalar yapıldı.

%31,57895  Hayır, henüz tanımlanmadı.

%5,263158  Hayır, tanımlama öngörülmedi.

%0  Diğer    

(16) Büyükşehir belediyesinin mekansal planlama sürecinde asli yetkili hale 
gelmesi, uygulama sürecinde sorunların yaşanmasına neden oldu mu?

%31,57895  Evet, sorun yaşandı.

%21,05263  Hayır, sorun yaşanmadı.

%47,36842  Aksine, daha iyi oldu.

(17) Genişletilen il ölçeğinde plan kademelendirmesinde sorun yaşandı mı? 

%36,84211  Evet, yaşandı.

%63,15789  Hayır, yaşanmadı.
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(18) 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, "eski köy/yeni mahallelerde tip 
proje uygulama sürecinde yetkilendirme sorunu yaşandı" söylemine katı-
lıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%27,77778  Evet, katılıyorum.

%44,44445  Kararsızım.

%27,77778  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(19) Büyükşehir alanlarında, yatırım bölgelerinin oluşturulması için çalışmalar 
yapıldı mı? 

%15,78947  Evet, geleceğe yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

%42,10526  Evet, genel nitelikli çalışmalar yapıldı.

%26,31579  Yapılan çalışmaların yeterliliği konusunda kararsızım.

%5,263158  Henüz çalışma yok, ama planlama süreci işletiliyor.

%10,52632  Hayır, herhangi bir çalışma henüz yapılmadı.

(20) İl ölçeğinde imar uygulamalarından sorumlu büyükşehir belediyeniz, hiz-
met sunumlarını gerçekleştirmek üzere bu kapsamda yeni birimler oluştur-
du mu? 

%26,31579  Evet, 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde yeni birimler 
kuruldu.

%36,84211  Evet, yeni birimler kurulma aşamasında.

%15,78947  Evet, yeni birimler kurulması planlandı, ancak henüz ku-
rulamadı.

%10,52632  Hayır, yeni birimlere ihtiyaç duyulmadı.

%10,52632  Diğer   
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(21) Büyükşehir belediyesinde imar ve planlama hizmetlerini yerine getirmek 
üzere yeni birimlerin oluşturulması, uygulama sürecinde yönetim birimle-
rinin iş yükünü arttırdı mı?

%31,57895  Evet, arttırdı.

%31,57895  Bir değişim olmadı.

%21,05263  Hayır, artış olmadı.

%10,52632  Yeni birimlerin kurulması iş yükünü azalttı.

%5,263158  Diğer

(22) 6360 sayılı Kanun'daki İmar bölümünü okudunuz mu?

%89,47369  Evet.

%5,263158  Hayır.

%5,263158  Kısmen.

(23) Belediyenizi Kentsel Dönüşüm konusunda yeterli buluyor musunuz?

%22,22222  Evet.

%50  Hayır.

%27,77778  Kısmen.

(24) Size göre Kentsel Dönüşüm uygulama yetkisi merkezi yönetimde mi yoksa 
yerelde mi olmalı?

%38,88889  Merkez

%61,11111  Yerel

(25) Kentsel dönüşüm konusunda merkezi yönetimin yerel yönetimlere fazla 
inisiyatif vermeme eğiliminde olmasının nedeni ne olabilir?

%25  Siyasi Nedenlerden Dolayı.

%25  Ekonomik Nedenlerden Dolayı.

%20  Nitelikli Personel Eksikliğinden Dolayı.

%30  Diğer   

(26) 6360 sayılı Kanun sonrası il düzeyinde kent estetiği (dış cephe, tabela yer-
leştirme vb) konularındaki çalışmalar hangi yönde değişti?

%73,68421  Arttı

%0  Azaldı

%26,31579  Değişmedi
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Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN1

GİRİŞ

Kamu yönetimi, 1980'lerin başlarından itibaren yaşanan küresel-
leşme sürecinin de ivmesiyle, toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşüm-
lerin etkisi altında önemli bir reform süreci yaşamaktadır. Bu süreçte, 
özellikle, ulusal kamu yönetimlerinin değer, yapı ve işleyişlerine ilişkin 
reform önerileri getirilmiş ve bunları hayata geçirecek reform araçları uy-
gulamaya sokulmuştur. Türkiye de, diğer pek çok ülke gibi, iç ve dış di-
namiklerin etkisi altında reform sürecini yaşamakta ve bu süreçte benzer 
sorunlara yine benzer yöntem ve araçlar ile yaklaşmaktadır. Ekonomik 
yapısını dış dünyaya açan, siyasal yapısını demokratikleştirme yönünde 
adımlar atan, hukuk sistemini Avrupa Birliği (AB) ile uyumlaştırmaya 
çalışan ve yönetsel kapasitesini arttırmak için reformlar yapan Türki-
ye, 2000'lerin ortalarından itibaren aşırı merkeziyetçi bir yapıdan daha 
adem-i merkeziyetçi bir yapıya dönüşme yönünde bazı yerelleştirme 
çabalarına girişmiştir. Kamu yönetiminde yaşanan bu dönüşümde, bir 
yandan özelleştirme ile kamu yönetiminin etkin olmadığı alanlardan çe-
kilmesi ve küçültülen kamu yönetiminin işletme veri teknikleri ile daha 
etkin ve etkili şekilde çalışması gerektiği savunulurken, diğer yandan da 
kalkınmada yerel yönetimlerin sahip olduğu potansiyele vurgu yapılmış-
tır.

Türkiye'de 2000'li yıllarda ağırlık kazanan yerelleşme reformları 
önemli yasal düzenlemelerle vücut bulmuştur. 2004 tarih ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu, 2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisin-
de İlçe Kurulması Hakkında Kanun ve 2012 tarih ve 6360 sayılı Yeni 

1 Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
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Büyükşehirlerin Kurulması Hakkındaki Kanunla2 gelen yeni düzenleme-
ler, hem belediyelerin (ve özellikle de büyükşehir belediyelerinin) görev, 
yetki ve sorumluluklarını arttırmakta hem de belediyelerin çağdaş yö-
netim araçları ile hizmet sunmasını amaçlamaktadır. Mevcut durumda, 
belediyelerin mevcut mali kaynaklarıyla ekonomik, etkin ve etkili hizmet 
sunması insan kaynağını çağdaş yönetim anlayışıyla kullanmasına bağlı-
dır. Diğer yönetim süreçlerinde olduğu gibi personel yönetimi sürecinde 
de çağdaş insan kaynakları yönetim tekniklerini etkin bir şekilde uygu-
lamaya aktarma kapasitesinin ancak büyükşehir belediyeleri gibi büyük 
ölçekteki belediyelerde mümkün olduğu görülmektedir. Bu nedenle, baş-
ta büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyelerdeki personel yöne-
timinin durum analizinin yapılması ve mevcut durumun iyileştirilmesi 
için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olup; özellikle 6360 sayılı Kanun'un 
büyükşehir belediyelerinde personel sistemi ve çalışma hayatına olan et-
kilerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye yüzölçümünün %51'ini ve nüfusunun %80'nini etkile-
yen bir yerel yönetim reformu olarak 6360 sayılı Kanun; gerek uygula-
ma süreçleriyle gerekse kapatılan ve yeni kurulan birimlerin varlığıyla 
eski ve yeni tüm büyükşehir belediyelerinin personel yapısını ve perso-
nel yönetimi işlevlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Hizmet sunumları 
genişleyen büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde görev yapan 
personelin hizmet tanımlarında ve koşullarında meydana gelen niteliksel 
ve niceliksel değişim, tüzel kişiliği kaldırılan yerel yönetim birimlerin 
kapatılması sonucunda yaşanan personel devriyle ilgili hukuki ve tek-
nik sorunlar, devredilen personelin yeni yönetim/yönetsel yapı ve mev-
cut personelle entegrasyonu Kanun kapsamında gündeme gelen önemli 
konular arasındadır.

6360 sayılı Kanun'un uygulama süreçlerine yönelik tespitlere 
ulaşmak üzere, "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reform-
ları Projesi" kapsamında 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Sakarya 
Çalıştayı bünyesindeki "Personel Sorunları ve Çalışma Hayatı" başlıklı 
II. Oturumda, yeni büyükşehir yönetim sisteminde ortaya çıkan personel 

2 12.11.2012 tarih ev 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun". 14.3.2013 tarih ve 6447 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, bu Ka-
nunun başlığında yer alan "On Üç" ibaresi "On Dört" olarak, "Yirmi Altı" ibaresi "Yirmi 
Yedi" olarak değiştirilmiş ve 1. maddesinin birinci fıkrasına "Ordu" ibaresi eklenmiştir.
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sorunları ve bu sorunların çalışma hayatına yansımaları tartışılmıştır. Bu 
bölümde, söz konusu Çalıştay'daki tartışmalar sonucunda ulaşılan tespit-
ler ve öneriler ile yine Proje çerçevesinde yapılan anketlerin sonuçları 
dikkate alınarak, 6360 sayılı Kanunun büyükşehir belediyelerinde per-
sonel sistemi ve çalışma hayatına olan etkileri ele alınıp, değerlendirile-
cektir. Ancak bu değerlendirme, büyükşehir belediyelerindeki personel 
sisteminin küresel etkenler altında nasıl bir dönüşüm yaşadığı; bu dö-
nüşümün personel sisteminin temel yapısı ve işleyişine olan etkileri; ve 
çağdaş personel yönetimi (insan kaynakları) araç ve tekniklerinin nasıl 
ve ne ölçüde uygulanabildiği hususları dikkate alınarak yapıldığı takdir-
de anlam kazanacaktır. Konunun özel olarak ele alınıp incelendiği bu 
çalışma, Türkiye'de bu alandaki boşluğu doldurması bakımından önem 
arz etmektedir.

1. 6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE-
LERİNDE PERSONEL SİSTEMİ VE ÇALIŞMA HAYA-
TINA ETKİLERİ: MEVCUT DURUM

Türkiye'de yerel yönetimlerin (il özel idareleri, belediyeler ve köy-
lerin) yerel hizmetlerin sunumunda yetersiz kalmaları; bu birimlerin yet-
kilerinin, görev alanlarının, sorumluluklarının, örgüt yapılarının, karar 
organlarının oluşumunun ve personel sisteminin zamanla sorgulanma-
sına yol açmış ve özellikle 1980 sonrasında yerel yönetimlerde reform 
çalışmalarını gündeme getirmiştir. Bu alandaki en kapsamlı değişiklikler 
2002 yılı sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri dönemle-
rinde gerçekleştirilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri tarafından kamu yöneti-
mi sisteminin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenleme-
lerin bir kısmı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından tekrar 
görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmiş, bir kısmı Anayasa Mahkemesi 
tarafından Anayasaya aykırılığından dolayı iptal edilmiştir. Reform ça-
lışmalarının dayandığı yasal düzenlemelerin çatısını 2003 tarihli "Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı" oluşturmuştur. Bu tasarı, uzun tartış-
malardan sonra, 2004 tarih ve 5227 sayılı "Kamu Yönetiminin Temel İl-
keleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" adı altında TBMM 
Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Ancak, Kanunun kar-
şılaştığı güçlü toplumsal-siyasal muhalefet ve Cumhurbaşkanının veto-
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su Kanunun yürürlüğe sokulmasını engellemiştir (Güler, 2006: 8). Türk 
kamu yönetiminde bütüncül bir yeniden yapılanmayı öngören "Temel 
Kanun"un yürürlüğe girememesine rağmen, Kanunun ruhunu taşıyan ye-
rel yönetim kanunları (2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005 tarih ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu) 2004 ve 2005 yılları içerisinde çıkarılıp, 
yürürlüğe konulmuştur (Keleş, 2006: 483-486).

Söz konusu reform kanunları, bir yandan yerel yönetimlerin idari-
mali özerkliğinin ve halkın katılımının arttırılmasını öngörürken; diğer 
yandan görevleri, yetkileri ve sorumlulukları arttırılmış yerel yönetim-
lerden daha ekonomik, etkin ve etkili hizmetler beklemektedir. Daha 
etkin hizmet sunumu aynı zamanda daha iyi işleyen bir personel siste-
mini gerektirmektedir. 2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun ve özelikle 2012 
tarih ve 6360 sayılı Yeni Büyükşehirlerin Kurulması Hakkındaki Ka-
nunla büyükşehir belediyelerin hizmet alanı ve hizmet türleri büyük artış 
göstermiştir. Her ne kadar, büyükşehir belediyelerinin personel yapısı ve 
kapasitesi diğer belediyelere (özellikle büyükşehir statüsünde olmayan 
illerdeki il merkez belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine) 
göre daha iyi durumda olsa da, yönetsel reform sürecinde büyükşehir be-
lediyesi personel sistemindeki değişimi (yeni yönelimleri, bunların güçlü 
ve zayıf yönlerini, ortaya çıkardığı fırsatları, sorunları ve tehditleri) ana-
liz etmek için birçok farklı parametreyi birlikte değerlendirmek gerek-
tirmektedir. Bunların içerisinde "yerelleşme, özelleştirme, işletmecilik, 
e-belediyecilik, esnek istihdam, insan kaynakları yönetimi teknikleri" 
gibi birçok başlık sıralanabilir (bkz. Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2014). 
"Sözleşmeli personel istihdamı, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, hiz-
met alımı yoluyla taşeron personel çalıştırılması, kapatılan yerel yöne-
tim birimlerinden personel devri" büyükşehir belediyelerindeki personel 
sistemi ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen güncel uygulamalardır. 
Personel sisteminin kamu yönetimi reform sürecinde en karmaşık ve en 
çok dirençle karşılaşılan konulardan biri olduğu düşünüldüğünde, bu ko-
nuda geniş ve ayrıntılı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, 
en azından, büyükşehir belediyesinin 6360 sayılı Kanun öncesinde de 
mevcut personel sorunları (kadrolu personel fazlalığı, teknik ve uzman 
personel eksikliği, farklı istihdam türleri arasında ücret dengesizliği, söz-
leşmelilerin kadroya geçirilmesi, taşeron işçi çalıştırılması, personelin 
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eğitim ihtiyacı vb.) ile 6360 sayılı Kanunun getirdiği spesifik sorunları 
(kapatılan yerel yönetim birimlerinden personel devrinde yaşanılan sı-
kıntılar) birlikte ortaya koyması ve bazı çözüm önerileri getirmesi açısın-
dan önem taşımaktadır.

6360 sayılı Kanun'un büyükşehir belediyelerinde personel sistemi 
ve çalışma hayatına etkileri konusundaki mevcut durum, personel mev-
zuatı, personelin sayısal görünümü ve personel sistemindeki temel sorun 
alanları açısından incelenebilir. Daha sonraki bölümde, uluslararası 
ve ulusal literatür ışığı altında, yerel yönetim reform çalışmala-
rı çerçevesinde belediye personel sisteminde yaşanan gelişmeler 
(temel sorun alanlarında getirilen çözümler, uygulamalar ve iyi-
leştirme yönünde öneriler) ele alınacaktır.

1.1. Personel Mevzuatı ve Personel Politikası

Türkiye'de belediyeler mevzuatın kendilerine verdiği görevleri 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 4. mad-
desinde ifade edilen "memur", "sözleşmeli personel", "sürekli işçi" ve 
"geçici işçi"ler eliyle yürütürler. Belediye memurlarının statüsü, mer-
kezi yönetim kuruluşlarındaki memurlarla aynıdır. Sözleşmeli personel 
tam zamanlı olabildiği gibi kısmi zamanlı da olabilir. Bununla birlikte, 
belediyelerin özellikle son yıllarda karşı karşıya oldukları mali sorunlar 
nedeniyle ve mevzuatta tanınan imkan sayesinde "hizmet alımı" yöntemi 
ile taşeron firmalar aracılığıyla dolaylı olarak personel istihdamına yö-
neldikleri görülmektedir.

Belediyeler, özellikle ekonomik nitelikteki hizmetlerini yürütmek 
üzere son yıllarda çok sayıda katma bütçeli yönetimler ve ekonomik te-
şebbüsler kurmuş ve bu esneklikten yararlanmışlardır. Oysa personel 
açısından uzun yıllar böyle bir esnekliğe sahip olamamışlardır. 1930 
tarih ve 1580 sayılı eski Belediye Kanunu'nda, belediyelere personele 
ilişkin sınırlı bazı yetkiler tanınmış olsa da, yerel işsizliğin baskısı, si-
yasal kayırmacılık ve mali yetersizlikler sebebiyle belediyeler bu yet-
kilerini iyi kullanamamışlar; merkezi yönetimin belediye personeli üze-
rindeki vesayet denetimi artmıştır. 657 sayılı DMK'nın orijinal halinde, 
yerel yönetim personeli Kanunun kapsamı dışında tutulmuşken, 1974 
tarih ve 12 sayılı KHK ile bu kapsama dahil edilmişlerdir. Bu düzenle-
me ile yerel yönetim personel rejimi, merkezi yönetim personel rejimi 
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içine alınmıştır (Şen ve Eken, 2007: 543, 545). 657 sayılı DMK ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 
gereğince, özellikle, belediyelerin memur ve işçi kadro ihdasları ve bu 
kadrolara personel atama izinleri üzerinde merkezi yönetimin (İçişleri 
Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu'nun kadro tü-
rüne ve kadro işleminin niteliğine göre değişen) ağır bir vesayeti (görüş, 
vize veya onaylarıyla) mevcuttu. Bu denli ağır bir idari vesayet, partizan-
lık güdüsüyle memur kadrolarının şişirilmesi tehlikesi karşısında nesnel 
bir denetim ihtiyacından kaynaklanmıştır (Keleş, 2009: 272). Böylece, 
Türkiye'de uzun yıllardan beri, merkezi yönetim ve yerel yönetim (bele-
diye) personel sistemleri arasında fark bulunmamasını ifade eden "tek 
personel sistemine"ne yakınlaşan "karma" sistem uygulanagelmiştir. Be-
lediye personeli, hemen hemen merkezi yönetimle aynı statülerde olmak 
üzere, istihdam edilmiş; ancak, bu sistem merkezi yönetimce yönlendi-
rilmiş ve denetlenmiştir (bkz. Ayman-Güler ve Öktem, 1989: 25). Ancak, 
sistemli ve zorunlu norm kadro çalışmaları yapılmadığı ve işe alınmada 
merkezi sınavla desteklenmiş nesnel bir sınav düzeni kurulamadığı için 
belediyelerde uzun yıllar kişisel ve siyasal kayırmacılık yaygın bir uygu-
lama halini almıştır. Bunun sonucunda zaman içinde çoğu niteliksizler-
den oluşan bir personel şişkinliği doğmuştur. İş, unvan ve iş değerlemesi 
analizlerinin yapılmaması ve kamu sektörünün genelinde kronikleşen iş-
çi-memur ayrımı sorunu sebebiyle mevcut personel arasında başta ücret 
konusunda olmak üzere çekişme ve huzursuzluk yaşanmıştır (Ayman-
Güler ve Öktem, 1989: 30-34; Şen ve Eken, 2007: 557-560).

Yerel yönetim reformu çerçevesinde çıkarılan 2005 tarih ve 5393 
sayılı Belediye Kanunu ile merkezi yönetimin belediyelerin personel 
(kadro, personel seçimi ve atama) işlemleri üzerindeki idari vesayeti-
ni azaltıcı; personel şişkinliğini ve dolayısıyla bütçe içindeki personel 
giderlerinin payını azaltıcı; personelin performansını ödüllendirici bazı 
yeni kurallar getirilmiştir. Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe 
belediyelerinde personel istihdamı esas itibariyle 2004 tarih ve 5216 sa-
yılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesi hükümlerine göre 
yapılır. 5216 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle de, "Belediye Kanunu ve 
diğer ilgili kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır" hükmü çerçeve-
sinde personel işlemleri yürütülür.

5393 sayılı Kanun'un 48. ve 49. maddeleriyle eski mevzuattan 
farklı olarak "norm kadro" uygulaması getirilmiştir. "Belediye ve Bağlı 
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Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartla-
rına Dair Yönetmelik" de, 2007 yılında uygulamaya konulmuştur. 5393 
sayılı Kanunun 49. maddesine göre, belediyelerin norm kadro ilke ve 
standartları İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
müştereken tespit edilir; bu ilke ve standartlar çerçevesinde, belediyele-
rin ve bağlı kuruluşlarının (memur ve sürekli işçi) norm kadroları ilgili 
belediye meclisi kararıyla belirlenir. Kanunun 18. Maddesine göre de, 
belediye meclisi norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluş-
larının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verir. Böylece, 
norm kadro konusunda belediyelere hareket alanı sağlanırken merkezi 
yönetimin vesayet yetkisi de tümüyle ortadan kaldırılmamıştır (Şen ve 
Eken, 2007: 552-553).

Yine Kanunun 49. maddesiyle, belediyenin norm kadroya uygun 
olmak koşuluyla tam ve kısmi zamanlı "sözleşmeli personel" istihdam 
etmesine ve üst yönetici kadrolara "geçici görevlendirme" yapmasına 
imkân vermektedir. Böylece, belediye ve bağlı kuruluşlarında ihtiyaç 
duyulan uzman ve teknik personel sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu ku-
rum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının 
talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin yöne-
tici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Yeni mevzuatla be-
lediyelerde çeşitli unvanlarda sözleşmeli personel istihdamının mümkün 
kılınması ve özellikle kısmi zamanlı istihdama izin verilmesi, özellikle, 
daha düşük gelirli belediyeleri rahatlatabilecek bir yöntem olarak görü-
lebilir (Bilgin ve Can, 2008: 9). Söz konusu sözleşmeli personelin statü-
sü, 657 sayılı DMK'nın 4/B Maddesinde tanımlanan sözleşmeli personel 
statüsünü kapsam ve yöntem açısından aşan özelliklere sahiptir (Şen ve 
Eken, 2007: 553-555). Gerek sözleşmeli personel çalıştırabilme, gerekse 
geçici görevlendirmeyle nitelikli personel transfer edebilme imkanının 
tanınması, belediyelerin artan görev ve sorumlulukları dikkate alındı-
ğında, personel yönetimi sisteminin "esnekleşme"si yönünde önemli bir 
adımdır. Burada dikkate edilmesi gereken husus, bu iki tür imkanın kul-
lanılmasında aşırıya kaçılmaması ve sistemin siyasallaştırılmamasıdır 
(Parlak ve Sobacı, 2005: 103-106).

Söz konusu kadrolara yapılacak seçme ve atamalara ilişkin yetki 
konusuna gelince, belediye personeli, güçlü başkanlık modeline uygun 
olarak belediye başkanınca atanır (5393 sayılı Kanun md. 38 ve 5216 
sayılı Kanun md. 22). Ancak, bu yetkiler kullanılırken, 2002 tarih ve 
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2002/3975 sayılı "Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapıla-
cak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te 2006/11473 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik hükümlerine uyulmak zorunlu-
luğu vardır. Belediyeler memur alırken, belirleyecekleri KPSS puanına 
sahip kişiler arasından yazılı ve sözlü sınav yapabileceklerdir. Personel 
alımında merkezi KPSS sonuçlarının ("KPSS sınav sonuçlarının" yerine) 
baraj niteliğinde olması liyakati sağlarken (ve kayırmacılığı önlerken), 
Yönetmeliğin orijinal halindeki gibi KPSS puanına göre doğrudan ÖSYM 
tarafından yerleştirme yapılması yerine belediyelere ilave sınav hakkı 
tanınması yerel ihtiyaçların dikkate alınmasını kolaylaştıracaktır. Daimi 
işçi alımında, 1983 tarihli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kad-
rolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav 
Yönetmeliği" hükümleri uygulanmakta olup, yine, KPSS (yalnızca KPSS 
olacak, KPSS sınavı değil) esas alınmakta ve belediyeler ayrıca sözlü 
sınav yapabilmektedirler. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personeli 
seçme ve atama yetkisi ise tümüyle belediyeye aittir. Belediye persone-
linin seçilmesinde, merkezi ve kurumsal yöntemlerin karma bir şekilde 
uygulanmasını öngören bu düzenlemeler sağlıklı bir şekilde işletilebilir-
se, belediyelerin tarafsız ve nitelikli personel istihdam etme konusunda 
karşılaştıkları sorunlar büyük ölçüde aşılabilecektir (bkz. Coşkun ve No-
hutçu, 2007: 90-93 ve Şen ve Eken, 2007: 547-551).

5393 sayılı Belediye Kanunu, özellikle belediyelerde aşırı istihda-
mı önlemek amacıyla bazı düzenlemeler getirmiştir. 5393 sayılı Kanun 
(md. 49), 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 aş-
mamasını şart koşmuştur.

Bu oran, nüfusu 10 binin altındaki belediyelerde ise %40'tır. Yıl 
içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi 
sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, 
cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye 
kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu 
oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararının belediye başkanından 
tahsil edileceğinin öngörülmesi, personel giderlerinin bütçe içindeki pa-
yının azaltılmasına katkıda bulunacağı söylenebilir (Şen ve Eken, 2007: 
556-557).
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5393 sayılı Kanun belediye personelinin alacaklarını kanunen 
güvenceye bağlayarak yaşanan kronik bir soruna da tedbir getirmiştir. 
5393 sayılı Kanunu'nun 49. maddesine göre, "personelin her türlü ala-
cakları zamanında ve öncelikle ödenir". Böylece, belediyelerde önemli 
bir popülizm ve kayırmacılık alanı olan aşırı personel istihdamı kanunla 
sınırlandırılmıştır. Belediye yöneticilerinin hem aşırı personel alarak be-
lediyeleri mali krizlere sürüklemesi önlenmek istenmiş hem de mağdur 
edilen belediye personelinin hakları güvenceye alınmak istenmiştir.

5393 sayılı Kanunla getirilen diğer önemli bir düzenleme, beledi-
ye personelinin "moral ve motivasyonunu yükseltmek" ve etkinliklerini 
sürekli kılmak amacıyla, "ödüllendirme sistemi" olmuştur. Kanunun 49. 
maddesine göre, "sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç beledi-
ye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüz-
de onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) 
gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, 
hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı 
olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir." Bu 
düzenleme ile özel sektörde yaygın bir şekilde uygulanan "ödüllendir-
me" 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.

Kısacası, 2000'li yıllarda getirilen norm kadro ve karma personel 
seçim sistemleriyle genelde yerel yönetimlerde, özelde ise belediyeler-
de personel istihdamının daha rasyonel bir temele oturtulması ve daha 
istikrarlı yürütülmesi ve böylece yerel kamu hizmetlerinin daha sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemelerle, Türkiye'de 
yıllardır uygulanan "tek personel sistemine yakınlaşan karma personel 
sisteminden" "ayrı personel sistemine yakınlaşan karma personel siste-
mine" geçiş gerçekleşebilir (bkz. Şen ve Eken, 2007: 561).

6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesiyle getirilen personel dev-
ri, daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak değinileceği üzere büyükşe-
hir belediyeleri kapsamında uygulamada bazı önemli sorunları da bera-
berinde getirmiştir.
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1.2. Personel Sistemindeki Temel Sorun Alanları

Türkiye'de yakın dönemde yaşanan yönetsel reform sürecinde çı-
karılan genelde yerel yönetimleri özelde belediyeleri ilgilendiren yasal 
düzenlemelerle YKİ kaynaklı işletmecilik tekniklerinin bu kuruluşlarda 
da uygulanmasının zorunlu kılındığı bir süreç yaşanmıştır. Bu durumun 
en önemli göstergelerinden birisi de 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu (md. 9) ile 2005 tarih ve 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu (md. 38 ve 41) uyarınca belediyeler tarafından hazırla-
nan stratejik planlardır. Stratejik planlama sadece yasal bir zorunluluk 
olmaktan öte belediye yöneticileri tarafından da benimsenmiş ve aynı 
zamanda belediye kaynaklarının iyi yönetimi için kabul edilmiş bir yö-
netsel araç haline gelmiştir (Ömürgönülşen and Sadioğlu, 2014).

Stratejik planlama personel yönetimi için de büyük önem taşımak-
tadır. Stratejik planlarda genellikle yönetim kapasitesinin arttırılmasında 
personel politikasına ilişkin ilke, hedef ve faaliyetlere değinilmektedir. 
Nitekim 6360 sayılı Kanun öncesinde var olan büyükşehir belediyeleri 
ile bu kanunla büyükşehir belediyesi statüsü kazanan il merkezi beledi-
yelerinin çeşitli tarihlerde hazırladıkları stratejik planlar incelendiğinde, 
bu planlarda ilgili belediyenin personel alanındaki mevcut durumu, so-
runları ve bu sorunları aşmak için öngörülen hedeflerle ilgili tamamlayıcı 
bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir (bkz. Erençin, 2007; Ömürgönülşen 
and Sadioğlu, 2014). Bu bakımdan, büyükşehir belediyelerinin perso-
nel sisteminin (sistemin güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, fırsatlarının, 
tehditlerinin, stratejik ilke, hedef ve faaliyetlerinin) stratejik planlar 
üzerinden değerlendirilmesi hem mevcut resmi bir bütün olarak gö-
rebilmek hem de reform çalışmalarını söz konusu reformların bir 
ürünüyle analiz edebilmek için önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, stratejik planlar incelendiğinde büyükşehir beledi-
yelerinin bile personel yönetiminin bazı önemli süreçleri açısından mer-
kezi yönetimin yaptığı düzenlemelerin daha gerisinde kaldığı gözlem-
lenmiştir. Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin diğer belediyelere 
oranla daha fazla "nitelikli, eğitimli ve deneyimli personele" ve "teknik-
yönetsel kapasiteye" sahip oldukları hususu stratejik planlarında per-
sonel yönetimine ilişkin olarak en fazla vurgulanan güçlü yönler olsa da 
personel yönetimi açısından zayıf yönleri ile karşılaştırıldığında güçlü 
yönleri sınırlı kalmaktadır. Yeni kurulanlar başta olmak üzere büyükşe-
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hir belediyelerinin bu alandaki zayıf yönleri arasında "personelin farklı 
statüler (özellikle memur ve işçiler) ve coğrafi-yönetsel birimler arasın-
da sayısal dağılımı, norm kadro uygulamasının getirdiği kısıtlar, farklı 
statülerde çalışan personel arasında ücret dengesizliği, iş tanımlaması, 
iş analizi ve performans değerlendirmesi gibi temel personel yönetimi 
süreçlerinde yaşanan eksiklikler, personelin yapısal değişime uyumu ve 
teknoloji kullanımındaki sorunlar" sayılabilir. Son yıllarda, sözleşmeli 
personel istihdamı yoluyla personelin nitelik ve eğitim düzeyinin arttırıl-
ması hedeflense de, mevcut memur ve işçi kadrolarında istihdam edilen-
lerin durumu göz önüne alındığında personelin süreklilik arz eden hiz-
met-içi eğitim programlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bu 
kez de, sözleşmeli istihdamın uzun vadede yaratabileceği diğer sorunlar 
(ör. iş güvencesi, motivasyon, örgütsel bağlılık vb.) göz önünde tutulma-
lıdır. Yaygın bir şekilde taşeron personel çalıştırılması da büyükşehir 
belediyeleri için benzer sorunları bünyesinde barındırmaktadır.

Büyükşehir belediyelerinin personel sistemlerindeki sorunları çöz-
me konusunda sahip oldukları en önemli fırsat örgütlendikleri büyükşe-
hirlerin sunduğu iş ve ekonomi, eğitim-kültür ile teknolojik imkanlar-
dır. Bu fırsatlar arasında her büyükşehirde kurulu bir veya birden fazla 
devlet ve/veya vakıf üniversitenin varlığı başta gelmektedir. Üniversite-
ler belediyeler için sadece nitelikli personel arzı sağlamakla kalmayıp, 
özellikle sürekli eğitim merkezleri aracılığıyla belediye personeline yö-
nelik teknik/mevzuat ve kişisel gelişim eğitimi faaliyetleri sunabilmek-
tedirler. Ayrıca, üniversiteler sahip oldukları teknokentler/teknoparklar 
vasıtasıyla belediyelerin teknolojik altyapısına da (e-belediyecilik dahil) 
katkıda bulunabilirler. Ayrıca, her türlü tedarikçi, büyükşehir belediye-
lerinin ihtiyaç duydukları hizmetlerin sunulmasında rol oynamaktadır. 
Büyükşehir belediyeleri nitelikli ve ucuz hizmet ve personel ihtiyaçla-
rını çözebilmek için son zamanlarda yoğun bir şekilde hizmet alımına 
yönelmişlerdir. Böylece kadrolu kamu personeline göre daha az maliyet 
getiren taşeron personel daha esnek çalışma şartlarıyla istihdam edilerek 
piyasa şartları çerçevesinde rekabet ortamından yararlanılmaktadır. Bu 
uygulama merkezi iktidarın da etkisiyle genel bir kabul görmüş ve hizmet 
alımı stratejik planlarda da ilgi çeken bir fırsat haline dönüşmüştür.

Büyükşehir belediyelerinin personel sistemi açısından karşı kar-
şıya oldukları başlıca tehditler arasında "mevzuat ve kırtasiyecilik, per-
sonel harcamaları, istihdamda çeşitlenme ve ücret dengesizliği, liyakat 
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aykırı personel yönetimi uygulamaları, teknolojik değişimi takip soru-
nu" sayılabilir. Mevzuatın sadeleştirilmesi ve yönetsel işlemlerin basit-
leştirilmesi büyükşehir belediyelerinin tek başlarına yapabilecekleri bir 
iş olmayıp, hükümetlerin bu konuda atacağı adımlarla desteklenebilir. 
Personel harcamalarının bütçede oluşturduğu ağırlık ve ödemelerdeki 
sıkıntılar reform sürecinde çıkarılan yasal düzenlemelerle (ör. personel 
harcamalarına konulan %30'luk sınır ve norm kadro uygulaması) büyük 
ölçüde aşılmışsa da bu konudaki denetimlerin sürdürülmesi önem arz 
etmektedir. İstihdamdaki çeşitlenme sonucu sözleşmeli ve taşeron perso-
nelin artışı büyükşehir belediyelerine önemli bir fırsat sunarken, yuka-
rıda ifade edildiği üzere uzun vadede iş güvencesi, motivasyon, örgütsel 
bağlılık, ücret dengesizliği gibi bir takım tehditler yaratabilecek uygula-
malardır. Nitelikli personel istihdamı konusunda yaşanabilecek en büyük 
personel istihdamında tehdit kayırmacılık ve partizanlıktır. Büyükşehir 
belediye yönetimlerinin tamamen liyakat ve profesyonel normlara dayalı 
bir insan kaynakları politikası izlemesi gerekmektedir. Merkezi yönetime 
düşen görev ise yasal düzenlemelerle belediyelerin daha esnek ve daha 
yerinden insan kaynakları yönetimi uygulamasına geçebilmesinin önü-
nü açmaktır. Teknolojik değişimi takip sorunu da belediye personelinin 
nitelikleri ve eğitimiyle bağlantılı bir tehdit olarak büyükşehir belediye 
yönetimlerinin karşısında durmaktadır.

Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarında geleceğe dönük 
olarak personelle ilgili konularda hangi ilkelerin izleneceği, hangi hedef-
lere ulaşılacağı ve hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği de belirtilmiştir. 
Bunlar arasında, "hizmet alımı yoluyla taşeron personel çalıştırılması ve 
sözleşmeli personel istihdamı uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu yol-
larla daha nitelikli personel temin edilmesi ve mevcut personele yönelik 
hizmet-içi eğitimin desteklenmesi, kariyer, liyakat ve performansa dayalı 
personel yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, takım çalışmasının güçlen-
dirilmesi, insan kaynağı ve iç müşteri olarak personelin memnuniyetinin 
(moral ve motivasyonunun) artırılması ve sosyal gelişiminin sağlanması" 
sayılabilir. Özellikle, rekabet ortamından daha fazla yararlanılarak hiz-
met alımı suretiyle taşeron personel istihdamının daha ucuz, sorunsuz ve 
verimli hizmet sağlandığı düşüncesi genel olarak paylaşılmakta; esnek 
çalışma koşullarından yararlanılarak daha nitelikli sözleşmeli persone-
lin istihdam edilmesi benimsenmekte ve kadrolu memur ve işçilerin za-
manla azaltılması hedeflenmektedir. Bu açıdan bakıldığında personel bir 
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yandan maliyet faktörü olarak görülmekte diğer yandan personelin eğiti-
mi, sosyal gelişimi ve ihtiyaçlarının önemsenmesiyle üretkenlik faktörü 
olarak değerlendirilmektedir. Bu karma yaklaşım sebebiyle, uygulama 
zayıf olsa da, personel konusunda en azından çağdaş insan kaynakları 
yönetimi yaklaşımı çerçevesinde iyileştirmeye yönelik bir farkındalığın 
oluştuğu söylenebilir.

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE PERSONEL 
SİSTEMİ VE ÇALIŞMA HAYATI: LİTERATÜR 
TARAMASI VE ANALİZİ

Devletin sosyal ve ekonomik hayattaki rolü ve ağırlığı hemen her 
dönemde sorgulanmış ve bu sorgulama Devletin yapılanmasını sürekli 
olarak reforma tabi tutmuştur. Devletin hizmet aracı olarak kamu yöneti-
mi sistemi de reformun en fazla yaşandığı alan olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Değişen ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal ve teknolojik çevreye 
paralel olarak ulusal kamu yönetimi sistemleri değişime gerek duymak-
tadır (bkz. Pollitt and Bouckaert, 2005). Merkezi yönetim-yerel yönetim-
ler ilişkisi, ülkelerin sahip oldukları siyasal-yönetsel sisteme göre, bu 
reform çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir (Caulfield ve Lar-
sen, 2002: 2, 12).

Yerel yönetimlerde reform araçları iki temel bileşene oturmaktadır: 
"süreç" ve "yapı". Reform araçlarının yöneldiği bu iki temel bileşenin de 
alt reform alanları vardır. İlk olarak, "süreç" konusundaki reformlar içe-
riklerine göre "yönetsel reform" (yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı-YKİ 
kaynaklı stratejik yönetim, performans yönetimi vb. yeni yönetim tek-
nikleri ve standartları) ve "siyasal reform" (yönetişim yaklaşımı kaynaklı 
hesap verebilirlik, şeffaflık, çok aktörlü karar verme süreçleri, katılım) 
olarak ayrılabilir. İkinci olarak, "yapı" konusundaki reformlar içerik-
lerine göre "işlevsel reform" (kamu sektörü-özel sektör-sivil toplum ile 
merkezi yönetim-yerel yönetim arasında rol, görev, yetki ve sorumluluk-
ların yeniden paylaşımı) ve "alansal reform" (hizmette etkinlik, etkililik 
ve standartlık sağlama amacıyla ölçek ekonomisi esas alınarak, bazen 
de merkezi kontrolü sağlamak için yerel yönetim arasında faklı işbirliği 
modelleri) olarak ayrılabilir (Caulfield ve Larsen, 2002: 13-19). Kısacası, 
yerel yönetimlerde reform süreci iki ana başlık altında (süreç ve yapı) 
toplam dört alt başlıkta (yönetsel, siyasal, işlevsel ve alansal) ve birbirle-
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rini takip eden ve tamamlayan bir şekilde yürümektedir. YKİ ve Yöneti-
şim yaklaşımları çerçevesinde, yerel yönetimlerin yapıları (organlarının 
oluşumu, organlararası yetki ilişkileri, organların bu sıfatlarını kaybetme 
yöntemleri, karar alma süreçleri), görevleri, yetkileri, sorumlulukları, 
personel ve finansman sistemlerinde büyük bir değişim yaşanmaktadır 
(Caulfield ve Larsen, 2002: 22; Heinelt, Kerrouche ve Egner, 2006: 208-
216; Wollmann, 2002: 78-81).

Küreselleşme, özelleştirme ve yerelleşme üçgeninde benzer bir sü-
recin, kamuoyunda geniş bir tartışma ve ayrışmaya yol açmış olsa da, 
Türk yerel yönetimleri ve özellikle de belediyeler açısından da yaşan-
makta olduğu söylenebilir (bkz. Göymen, 2004: 35-36; Gül, 2005: 41; 
ve Keleş, 2006: 493-494). Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin mer-
keziyetçi geleneği içerisinde belediyelerin görev alanlarını, yetkileri-
ni, sorumluluklarını arttıran ve merkezdeki kaynakların bir bölümünü 
yerel yönetimlere aktararak kendi kendilerine yeten, etkin ve etkili bir 
biçimde işleyen, vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun hizmeti sunan be-
lediyelerin oluşturulması yönünde yakın zamana kadar kararlı adımlar 
atılamamıştır. Nihayet, 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma 
Partisi Hükümetlerinin genelde kamu yönetiminde özelde ise yerel yöne-
timlerde reform yapma amacıyla giriştiği yasal düzenleme çalışmaları so-
nucunda belediyeler ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili yukarıda sözünü 
ettiğimiz 5216, 5393, 5747 ve 6360 sayılı kanunlar yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda ifade edilen genel kamu yönetimi reformu çerçevesinde, 
farklı siyasal-yönetsel kültürlere sahip ülkelerdeki kamu personel sis-
temlerinin yakın dönemde geçirdiği dönüşüm, küreselleşme sürecinde 
görülen ortak yönelimlerle (özelleştirme, yerelleşme, işletmecilik) sıkı 
bir şekilde uyuşma göstermektedir. Öncelikle yaşanan özelleştirme dal-
gasıyla, ağırlıklı olarak genel yönetim düzeyinde görüldüğü üzere, tüm 
yönetim düzeylerinde bir personel azaltımının olduğu görülmektedir. Di-
ğer taraftan devam eden yerelleşme politikalarıyla yerel yönetimlere yeni 
görevler ve bunlarla beraber yeni personel alımı veya aktarımı olduğu 
ortadadır. Bu açıdan OECD ülkeleri içinde genel olarak kamu personel 
sisteminin desantralize bir yapıya doğru evrildiği görülmektedir (OECD, 
2008: 26). Uzun süredir yaşanan mali baskılar ve kendilerine verilen 
yeni görevlerin ve personelin yol açtığı yeni mali yükler karşısında, yerel 
yönetimlerin daha fazla görevi kaliteden ödün vermeden daha ekonomik, 
etkin ve etkili bir şekilde sunması beklenmektedir. Çok yönlü baskı al-
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tında kalan yerel yönetimler bunun çıkışını kendi insayitifleri veya mer-
kezi yönetimin yönlendirmesiyle takip ettikleri reform düzenlemeleri ile 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İşletmecilik reformu içerisinde personel 
konusuna önem verilmiştir. Daha esnek bir personel yapısı ve iş koşulları 
ile desantralize bir sistem içerisinde (Banner, 2006: 127-128; Wollman, 
2002: 76), profesyonel iş gücünü performans ölçütleriyle "müşteri odak-
lı" bir profile kavuşturmak amaçlanmıştır (Klages, 2001: 443; Reichard, 
2001: 544-545). Yerel yönetimler yaşadıkları sıkıntı içerisinde personele 
belirli bir önem yüklemişlerdir.

Kamu yönetimine egemen olan YKİ yaklaşımıyla kamu personeli 
konusu ağırlıklı olarak maliyet faktörü olarak görülmüştür. Ücret mali-
yetlerini azaltma konusunda baskılar artmış, özellikle emeklilik ile bir-
likte oluşacak tasarrufa vurgu yapılmıştır. Personel azaltılması bütün yö-
netim düzeylerinde öncelikli konu olmuştur. Bununla birlikte personeli 
bir "üretkenlik faktörü" (Wollmann ve Bouckaert, 2006:12) olarak gören 
düşünceler, girişimler ve uygulamalar da başlamıştır. Bu nedenle perso-
nel konusunu "üretkenlik faktörü" olarak gören gelişmelere bakmakta 
fayda vardır (bkz. Sadioğlu ve Ömürgönülşen, 2011: 145-147). Özellikle, 
yerel yönetimlerde yürütülen modernizasyon çalışmalarında, personelin 
üretkenlik faktörü olarak görülmesi yönündeki işaretler izlenmelidir. 
Bir taraftan üzerlerindeki mali baskı artarken diğer taraftan görev ve 
sorumlulukları artırılan yerel yönetimler hizmetlerini beklentilere göre 
yüksek kalitede sunmak için "personeli motive etme ve personelin geli-
şimini sağlama" gerekliliğini görmüşlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki, 
personelin gelişimi için yapılacak yatırım da ayrı bir maliyet unsurudur. 
Ortaya çıkan maliyet sıkıntısı konusu uygulamada göze çarpmaktadır. 
Türkiye'de yaşanan reform sürecinde de, ağırlıklı olarak maliyet unsuru 
olarak görülen personelin bir üretim kaynağı olarak görülememesi eksik-
liği ortadadır. Büyükşehir belediyeleri görece daha iyi durumda olsalar 
da, yönetsel kapasite eksikliği içinde olan pek çok belediye reform süre-
cinde personelini "üretim faktörü" olarak değerlendirecek insan kaynak-
ları uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.

Yerel yönetimler reform sürecinde personel sisteminin nasıl bir de-
ğişim geçirdiği, uygulamaya yansıyan yeni personel politikalarının neler 
olduğu, uygulamanın başarılı ve zayıf yönleri vb. araştırmacılar tarafın-
dan üzerinde dikkatle durulan konular olmuştur. Çünkü, personel siste-
minin başarılı bir şekilde yönetimi ve insan kaynağının verimli kullanımı 
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tüm yerel yönetim sisteminin başarısında önemli bir paya sahiptir. Per-
sonel sisteminde iyileştirmeyi başaramayan, sorunlarını gideremeyen ve 
çağdaş insan kaynakları tekniklerinden yeterli düzeyde faydalanmayan 
ülkeler diğer reform alanlarında da sorunlar yaşamaktadırlar. Böylece, 
Türkiye gibi merkeziyetçi bir yönetim geleneğine sahip olmakla birlik-
te, yerelleşme sürecinden geçen ve bu süreçte kaynaklarını, görevlerini, 
yetkilerini ve sorumluluklarını yavaş yavaş yerel yönetimlere devretmeye 
çalışan bir devlet yapısının olduğu bir ülkede yerel yönetimlerin per-
sonel sistemi ve insan kaynağı alanındaki hukuki ve yönetsel kapasite 
sorunlarının ayrıca incelenmesi gerekmektedir. İşte bu bölümde, büyük-
şehir belediyeleri özelinde ve 6360 sayılı Kanun ekseninde kadrolu per-
sonel fazlalığı, teknik ve uzman personel eksikliği, sözleşmeli personel 
ve taşeron personel istihdamı, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, farklı 
istihdam türleri arasında ücret dengesizliği, kapatılan yerel yönetim bi-
rimlerinden personel devri vb. temel sorun alanları ele alınmıştır.

2.1. Türkiye'de Belediye Personel Sisteminde Reform 
Çalışmaları

Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere Türk yerel yönetimle-
rinde geçerli olan personel sisteminde son yıllarda gerçekleştirilen re-
form çalışmaları; daha esnek ve belediyelere özgü bir personel politika-
sı ihtiyacı, personel işlemleri üzerinde merkezi yönetimin idari vesayet 
denetiminin derecesi, çağdaş insan kaynakları yönetimi tekniklerinin 
uygulanabilme durumu, yerel yönetim personelinin hizmet-öncesi ve 
hizmet-içi eğitim ihtiyacı,  vb. açılarından ele alınıp, incelenebilir (bkz. 
Sadioğlu ve Ömürgönülşen, 2011 ve 2014). Aşağıda, reform çalışmala-
rı çerçevesinde belediye personel sisteminde yaşanan gelişmeler 
(sorun alanları, getirilen çözümler, uygulamalar ve iyileştirme 
yönünde tespitler) kısaca ele alınacaktır.

2.1.1. Daha Esnek ve Kendine Özgü Bir Personel 
Politikası Oluşturulmasına Yönelik Çabalar

Reform sürecinde en tartışmalı konulardan birisi de izlenen per-
sonel politikası olmuştur. Yukarıda da ifade edildiği üzere, 5393 sayılı 
Belediye Kanununun getirmiş olduğu personel harcaması sınırı (%30) 
ve bunun ihlali halinde belediye başkanına yaptırım öngörülmesi, be-
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lirtilen sınırları aşan belediyelerin yeni personel istihdam edememesi; 
norm kadro ilke ve standartlarının bağlayıcı olması; belediyelerin kadro-
lu personel yerine sözleşmeli personel ve hizmet alımı suretiyle taşeron 
personel çalıştırmaya yönlendirilmesi; belediye personel politikasının 
oluşturulmasında belediyelere daha fazla yetki devrinde bulunulması 
ihtiyacı; kişisel-siyasal kayırmacılık ve aşırı kadro güvencesi sorunları 
karşısında belediye personel politikasının insan kaynakları yönetiminin 
çağdaş uygulamalarıyla uyumlaştırılması zorunluluğu yeni dönem per-
sonel politikasını belirlemiştir (bkz. Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2014).

Belediyelerin personel politikasını belirleyen ilk önemli etken 
"norm kadro ilke ve standartları"dır. Uygulamada, norm kadro ilke ve 
standartları çerçevesinde personel istihdamı belediye yönetimleri tara-
fından olumlu bir gelişme olarak görülse de, bunun uygulanabilirliğine 
olan inanç düşüktür. Zira belediyelerin büyük çoğunluğu norm kadro 
ilke ve standartlarının uzağındadır. Zaman zaman geçici işçilerin kadro-
ya alınması bu konudaki umutları azaltmaktadır. Norm kadro standartla-
rına bağlı olarak sürekli işçi sayısının azaltılması sürdürülürken hizmet 
alımının standartlara ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde (ve çalışanların 
hakları gözetilerek) sürdürülmesi gerekmektedir.

İkinci olarak, reform sonrasında belediyelerde izlenen personel po-
litikasının öncelik verilen bir unsurunun memur ve özellikle de sürekli 
işçi kadrolarındaki fazla sayıdaki personelin azaltılması ve hizmetlerin 
daha çok sözleşmeli personel ve özel sektörden hizmet alımı (taşeron 
personel) yoluyla görülmesinin sağlanması olduğu söylenebilir. Uygula-
mada, sürekli işçi kadrosundaki personelin fazla olması ve yeterlikleri-
nin kısıtlı olması belediye yönetimleri tarafından bir sorun olarak görül-
mektedir. Bu durum karşısında, kadrolu personeli en azından emeklilik 
yoluyla azaltmak suretiyle daha fazla sözleşmeli personel istihdamını ve 
hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasını belediye yönetimleri tercih 
etmektedirler. Belediyeler bu şekilde tasarruf yaparak mali açıdan rahat-
lamayı amaçlamaktadır.

Belediyelerin nitelikli, yeterli ve eğitimli teknik-uzman personele 
(mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat vb.) ihtiyacı olduğu gerek li-
teratürde genel olarak vurgulanmakta gerekse uygulamacılar tarafından 
kabul edilmektedir. Bu çerçevede, sözleşmeli personel istihdamı nitelikli 
personel açığını kapatmak için bir çözüm yolu olarak ileri sürülmektedir. 
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Ancak, sözleşmeli personel konusunda da bazı sorunlar yaşanmaktadır. 
Sözleşmeli statüde çalışan personel yönetici kadrolarına atanamadıkla-
rı için belediye başkanlarının kendi ekibini kurabilmesinde yeterince 
yardımcı olamamaktadır. Diğer önemli bir sorun ise sözleşmeli personel 
statüsünde çalışan bir kişinin geleceğini görememesidir. Sözleşmeli per-
sonelin bazı güvenceler kazanması için mevzuatta iyileştirmeler gerek-
mektedir. Sözleşmeli personelin tamamı siyasal mülahazalarla belediye 
başkanı ile birlikte değişmemelidir. Sözleşmeli personelin zaman zaman 
kadroya geçirilmesi ise sözleşmeli personel istihdamından beklenen ye-
terlik ve verim faydasını ortadan kaldırıcı nitelikteki uygulamalardır. 
Ancak, yine de, sözleşmeli personel istihdamı kadrolu personel ve hiz-
met alımı yoluyla çalışan taşeron personel istihdamının sakıncaları kar-
şısında tercih edilebilecek orta yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda, belediyelerin yeni mevzuatın sağladığı imkanlarla, 
yerel hizmetlerin azımsanmayacak bir bölümünü ihaleye çıkmak sure-
tiyle (hizmet alımı yöntemiyle) özel sektörden sağladığı görülmektedir. 
Bu yöntem daha çok "kent temizliği, park ve bahçeler, fen işleri, su ve 
kanalizasyon ve ulaşım" gibi emek-yoğun hizmet alanlarında kullanıl-
maktadır. Belediye yönetimleri, genel olarak, hizmet alımı politikasını 
hizmet alımı yoluyla hizmetlerin daha ekonomik, etkin, etkili ve kaliteli 
olarak sunulması temelinde kabul etmektedirler. Belediyelerin sunulan 
hizmeti beğenmedikleri takdirde yapılan işi düzelttirme seçeneklerinin 
olması hizmet alımının en beğenilen yönüdür. Ancak, hizmet alımı po-
litikalarını kaynak israfı olarak gören, bu yöntemin kamu kaynaklarını 
siyasal sebeplerle veya rant amacıyla özel sektöre aktardığını ve bele-
diyeleri işlevsizleştirdiğini düşünen, bu şekilde çalıştırılan personelin 
haklarının çok yetersiz olduğuna ve yöntemin "çağdaş kölelik" uygula-
masına dönüştüğüne dikkate çeken ve genel olarak hizmet alımına karşı 
çıkanlar da vardır. Bu çerçevede, hizmet alımından yararlanıldığı zaman 
şartnameye dayalı, hizmet alımı ilke ve standartlarının belediye tarafın-
dan belirlendiği, belediye personelinin lojistik destek sağladığı, sürekli 
koordinasyon ve denetimin yapıldığı ve toplam kalitenin esas alındığı bir 
tutuma ihtiyaç vardır. Hizmet alımı sürecinde yararlanılan taşeron fir-
maların denetlenmesi ve personele sağlanan imkânların artırılması için 
belediye yönetiminin sözleşmede belirleyici olması gerekmektedir. İha-
lelerde şeffaflık sağlanarak ve çalışanların ücret, fazla çalışma ve sigorta 
hakları korunarak hizmet alımı yöntemine yöneltilen bazı eleştiriler kar-
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şılanabilir. Ayrıca, özel sektör firmalarının yeterliliği olması ve nitelikli 
personel istihdam etmesi önem verilen diğer noktalardır.

Üçüncü olarak, belediye yönetimleri personel politikasının oluş-
turulmasında (belediye personelinin belirlenmesi, işe alınması, birimle-
rinin değiştirilmesi, işten çıkarılması vb.) belediyelere daha fazla yetki 
devrinde bulunulması gereğine işaret etmektedirler. Söz konusu yetki 
devrini belediye personelini yerelden sağlamak ve kurumun ihtiyaçları-
na ve özelliklerine uygun personeli kendileri belirleyebilmek için talep 
etmektedirler. Ancak, bu konuda önemli bir açmaz vardır. Bir yandan 
KPSS ile memur atanmasında belediyelerin belirleyici etkisi yokken, 
diğer taraftan belediyelerin hizmet alımına (taşeron firmalara) yönlen-
dirilmesi söz konusudur. KPSS ile gelen çalışanı pek çok kez belediye 
yönetimi beğenmemekte; hizmet alımı da geçici bir çözüm sunmaktadır. 
Bunlara ek olarak, işini aksatan kadrolu işçi-memur için işleyebilen bir 
yaptırım mekanizması yoktur. Kadrolu statüdeki personel hizmet açığı-
nın olduğu yere kolaylıkla kaydırılamamaktadır. Ortada çok yönlü çözüm 
bekleyen önemli bir sorun vardır. Belediyelere "esneklik" tanıyan "ken-
dine özgü personel yasası"na ihtiyaç vardır.

Dördüncü olarak, belediye personel politikasında zayıf halkalardan 
birisini de personel yönetimindeki kayırmacılık oluşturmaktadır. Kişisel 
ve siyasal kayırmacılığın personelin işe alınması, yükseltilmesi ve yer 
değiştirmesinde hala etkili olduğu görülmektedir. Bu sorunun çözümü 
eşitlik, liyakat ve kariyer ilkelerine göre şekillenecek daha profesyonel 
bir insan kaynakları yönetimi yaklaşımıdır.

Yerel yönetim reformu ile ilgili literatür gözden geçirildiğinde, re-
formlar sonucunda daha etkin ve etkili bir hizmet sunan yerel yönetim 
sistemi kurulması önündeki en büyük engellerden birisi olarak "657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu mantığı" ve "kadrolu işçi ve memur zih-
niyeti" görülmektedir. Alandaki diğer bazı araştırmalarda da belediye 
yönetimlerinin, genel olarak, memur ve sürekli işçilere tanınan kadro 
güvencesinden ve kadro güvencesine dayanarak siyasallaşmış, hizmet-
leri aksatan, verimsiz çalışan ve yüksek maliyetli sürekli işçilerden ve 
memurlardan yakındıkları ortaya konulmuştur. Belediyelerde çok sayı-
da niteliksiz ve verimsiz personelin istihdam edildiği; üstüne üstelik işe 
gitmeden maaş alanların var olduğu bizzat belediye yönetimlerince ifade 
edilmiştir. Belediye yöneticilerinin çoğu hizmet alımı yöntemini savu-
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nurken, kadro güvencesini suiistimal ederek işleri aksatan memur ve iş-
çilere yönelik ciddi bir yaptırım mekanizmasının olmamasını eleştirmiş-
lerdir (ör. bkz. Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2014). Ancak, bu durumun 
oluşmasında sistemden kaynaklanan sebepler kadar seçimle değişen be-
lediye başkanlarının kişisel veya siyasal kayırmacılığa göz yummalarının 
hatta bizzat desteklemelerinin de etkisi büyüktür.

Yerel yönetimler reform sürecindeki yeni düzenlemeler bu konuda 
önemli bir başlangıç olabilir. Emekliliğe hak kazanan verimsiz persone-
lin azaltılmasıyla bu sorunun aşılmasını beklemek uzun vadeli ve mali-
yetli bir politika olacaktır. Bu politikanın izlenmesine devam edilirken, 
nitelikli personelin sözleşmeli statüde istihdamına ağırlık verilerek ve 
hizmet-içi eğitimleri mevcut personel için sürekli ve yeterli kılarak daha 
ciddi sonuçlar alınabilir. Reform sürecine uyum sağlayan, geleneksel 
memur zihniyetine sahip olmaktan ziyade genç, dinamik, vizyon sahi-
bi ve şehrin sorunlarını sahiplenen insan kaynağına sahip olmanın ve 
bu insan kaynağının profesyonel ve daha esnek ve performansa dayalı 
çalışma esaslarına göre yönetilmesinin önemi her geçen gün daha fazla 
anlaşılmaktadır.

2.1.2. Personel İşlemleri Üzerindeki İdari Vesayetin 
Azaltılmasına Yönelik Düzenlemeler

Reform çalışmaları kapsamında büyükşehir belediye personel sis-
temi ile yakından ilgili bir sorun alanı da belediyelerin "idari ve mali 
özerkliği" konusudur. Belediye yönetimleri için en önemli sıkıntı mali 
kaynakların kısıtlılığı ve merkezi yönetimin kaynak aktarımında sınırlı 
davranmasıdır. Bütçe gelirlerinin hala önemli bir bölümü personel harca-
malarına gitmektedir. Belediye gelirleri artırılırsa mevcut personelin ge-
lişimine yönelik girişimler de yapılabilir. Diğer bir deyişle, mali kaynak-
ların yeterliliği personel sayısını ve kalitesini arttırma amacına önemli 
katkılar yapacaktır. Belediye yönetimleri, idari özerklik çerçevesinde 
personelin seçim kriterlerinin belirlenmesi, işe alınması, geliştirilmesi, 
yerinin değiştirilmesi, değerlendirilmesi, terfi ettirilmesi ve işten çıkarıl-
masında daha da fazla yetki devri beklemektedirler.

2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile merkezi yöneti-
min belediyelerin personel (kadro, personel seçimi ve atama) işlemleri 
üzerindeki idari vesayetini azaltıcı bazı yeni kurallar getirilmiştir. 5393 
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sayılı Kanun'la getirilen "norm kadro" uygulamasıyla, belediyelerin ve 
bağlı kuruluşlarının (memur ve sürekli işçi) norm kadrolarının ilgili bele-
diye meclisi kararıyla belirleneceği (md. 49) ve belediye meclisinin norm 
kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ih-
das, iptal ve değiştirilmesine karar vereceği (md. 18) hükme bağlanmıştır. 
Yine aynı Kanunla, belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadroya uygun 
olmak koşuluyla tam ve kısmi zamanlı "sözleşmeli personel" istihdam 
etmesine ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurların, 
belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, 
belediyenin yönetici kadrolarında "geçici görevlendirilme"sine (md. 49) 
imkan verilmiştir. Böylece, belediyeye sözleşmeli personel çalıştırabil-
me ve geçici görevlendirebilme imkanının tanınması, belediyelerin artan 
görev ve sorumlulukları dikkate alındığında, personel yönetimi sistemi-
nin "esnekleşme"si yönünde önemli bir adımdır (Parlak ve Sobacı, 2005: 
103-106).

Söz konusu düzenlemeler, belediyelerin kadro ihdas, iptal ve deği-
şiklik işlemlerinde merkezi yönetimin vesayet yetkisini azaltmakla bir-
likte tümüyle kaldıramamıştır. Nitekim 5393 sayılı Kanun'da belediye 
norm kadro ilke ve standartlarının İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmesi hükmü (md. 49), merke-
zi yönetimin adeta ilke ve standartları belirlemekten öteye geçip bele-
diyeler için doğrudan norm kadroyu tespit etmeye yönelik ayrıntılı ve 
kısıtlayıcı bir yaklaşım takınmasına sebep olmuştur. Bu durum, yürütü-
len reform çalışmalarına rağmen, merkezi yönetimin belediye personel 
kadroları üzerindeki vesayet denetimi yetkisini korumaya çalıştığının bir 
göstergesidir (Şen ve Eken, 2007: 552-553).

Söz konusu kadrolara yapılacak seçme ve atamalara ilişkin yetki 
belediye başkanına aittir (5393 sayılı Kanun md. 38). Ancak, bu yetki 
kullanılırken, 2002 tarih ve 2002/3975 sayılı "Kamu Görevlilerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te 
2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik hüküm-
lerine uyulmak zorunluluğu vardır. Belediye memur alırken, belirleyeceği 
KPSS puanına sahip kişiler arasından yazılı ve sözlü sınav yapabilir. Da-
imi işçi alımında da, 1983 tarihli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dai-
mi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak 
Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanmakta olup, yine, KPSS esas alın-
makta ve belediye ayrıca sözlü sınav yapabilmektedirler. Böylece, per-
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sonel alımında merkezi KPSS sonuçlarının baraj niteliğinde olması liya-
kati sağlarken (ve kayırmacılığı önlerken), KPSS puanına göre doğrudan 
ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması yerine belediyelere ilave sınav 
hakkı tanınması yerel ihtiyaçların dikkate alınmasını kolaylaştıracaktır. 
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personeli seçme ve atama yetkisi ise 
tümüyle belediyeye aittir (bkz. Coşkun ve Nohutçu, 2007: 90-93 ve Şen 
ve Eken, 2007: 547-551).

5393 sayılı Kanun'un, belediyelerde aşırı istihdamı önlemek ve 
personel giderlerinin bütçe içindeki payının azaltılmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla personel giderlerine tavan getirmesi, yeni personel 
alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararının 
belediye başkanından tahsil edileceğini öngörmesi, belediye persone-
linin alacaklarının zamanında ve öncelikle ödenmesini güvence altına 
alması (md. 49) ilk bakışta belediyelerin personel yönetimi konusundaki 
yetkilerini sınırlayıcı vesayet uygulamaları olarak görülebilir. Ancak bu 
düzenlemelerle, personel mevzuatıyla ilgili bölümde ifade edildiği üzere, 
belediyelerde önemli bir kayırmacılık alanı olan aşırı personel istihda-
mı kanunla sınırlandırılmış; belediye yöneticilerinin hem aşırı personel 
alarak belediyeleri mali krizlere süreklemesinin önüne geçilmesi hem de 
mağdur edilen belediye personelinin haklarının güvence altına alınması 
istenmiştir (Şen ve Eken, 2007: 556-557).

Bununla birlikte, bu çalışmanın esas inceleme odağını oluşturan 
6360 sayılı Kanun (geçici Md. 1) ile tüzel kişiliği kaldırılan belde beledi-
yelerinin personelinin devrinin yerel özerklik ve idari vesayet açısından 
konumu ise son derece tartışmalıdır.

2.1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi Algılaması ve 
Uygulamasındaki Değişim

Klasik personel yönetimi yaklaşımından çağdaş insan kaynakları 
yönetimine geçişle "insan kaynağı" basit bir üretim faktörü olarak de-
ğil, kurumun merkezi unsuru olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Çalı-
şanların üretim faktörü olmaktan ziyade insan olarak değerlendirilmesi; 
kurumsal amaçların yanında çalışanların bireysel amaçlarının da dik-
kate alınması; özlük işlemlerinin yanı sıra mesleki gelişime ve kariyer 
planlamasına önem verilmesi; katı ve hiyerarşik bir yönetim anlayışından 
ziyade dinamik, esnek ve katılımcı bir yönetim anlayışının esas alınması; 



Uğur Ömürgönülşen 205

stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim ve değerlemenin varlı-
ğı çağdaş insan kaynakları yönetiminin temel özellikleridir (Bilgin, 2011: 
222-223).

Türkiye'de de yerel yönetimler reformu sonrasında stratejik planla-
ma yapabilme yeterliliğine sahip olan büyükşehir belediyelerinin çağdaş 
yönetim yaklaşımlarının ilke ve tekniklerine daha fazla referans verdiği 
görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarına bakıldı-
ğında, belediye yönetimlerinin genel olarak YKİ kaynaklı yönetim ilke ve 
tekniklerine dayanan yerel yönetimler reformunu destekledikleri; çünkü 
söz konusu ilke ve tekniklerin belediye yönetiminin etkinliğini, etkilili-
ğini ve hizmet kalitesini artırdığına inandıkları anlaşılmaktadır. Ancak, 
çağdaş yönetim yaklaşımlarının tamamlayıcısı olan insan kaynakları yö-
netimi anlayışı ve temel unsurlarının büyükşehir belediyeleri tarafından 
yeteri kadar değerlendirilebildiği söylenemez. Her ne kadar, reformun 
etkisiyle büyükşehir belediye yönetimlerinin genelde insan kaynakları 
yönetimi anlayışından haberdar oldukları ve bu düşüncenin uygulamaya 
yansımasını savundukları stratejik planlarından anlaşılsa da, uygulama-
da ilgili birimin adının değiştirilmesi dışında bu yönde önemli adımlar 
atılamamıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı 
Belediye Kanunu çağdaş yönetim yaklaşımlarının etkisi altında yönetim 
süreçlerini ve araçlarını yenilediği gibi ilgili örgütsel birimlerin adlarını 
ve tanımlarını da değiştirmiştir. Önceden "Personel Dairesi Başkanlığı/
Müdürlüğü" olan büyükşehir belediyesi/büyükşehir ilçe belediyesi bi-
rimlerinin yerini "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Mü-
dürlüğü" almıştır. Ancak, gerçek anlamda metropol yönetimi niteliğine 
sahip ilk kuşak büyükşehir belediyeleri/ büyükşehir ilçe belediyeleri 
dışında kalanlarda bu değişim büyük ölçüde isimlerde kalmıştır. Perso-
nel ya da "özlük işleri" bakışının tümüyle değişmediği bu belediyelerde, 
merkezine insanı koyan "insan kaynakları yönetimi" yaklaşımının ge-
rektirdiği kapsamlı bir zihniyet değişikliğinin elzem olduğu söylenebilir. 
Bu değişimi geçiren büyükşehir belediyelerinde ise, belediye personeli-
nin belirlenmesi, sürekli eğitiminin sağlanması, performans yönetiminin 
işlemesi ve çalışanların motivasyonunun sağlanması konularında insan 
kaynakları yönetimi düşüncesini esas alan faaliyetlerin artması beklen-
melidir.
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2.1.4. Personelin Hizmet-Öncesi ve Hizmet-İçi Eğitimine 
Yönelik Çalışmalar

İnsan kaynakları yönetimi algısı ve uygulamasındaki kısmi deği-
şimin bir yansıması da büyükşehir belediyelerinin insan kaynakları ve 
eğitim daire başkanlıklarının eğitim faaliyetleri olacaktır. Türkiye'de 
başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimler personelinin nitelik so-
runu (hizmet öncesi genel ve mesleki-teknik eğitim düzeyi düşüklüğü 
ile hizmet-içi eğitim yetersizliği) farklı zamanlarda yapılan araştırmaların 
hepsinde önemli bir sorun alanı olarak dile getirilmiştir (ör. bkz. Tortop, 
1971; Geray ve Hamamcı, 1994; Ayman-Güler, 1999: Altıncı Bölüm; 
Bilgin ve Akay, 2007; Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2014). Belediye per-
sonelinin hizmet öncesi eğitimi, kamu yönetimi alanının tümünde olduğu 
gibi, genel nitelikli bir eğitim olarak kalmış; mesleki nitelik kazandıran 
eğitim kurumları ancak 1990'lı yıllardan itibaren kurulup, faaliyet gös-
termeye başlamıştır. Bu personele yönelik mesleki hizmet öncesi eğitim 
orta ve yükseköğretim düzeylerinin her ikisinde de meslek okulları ta-
rafından verilmektedir: Orta öğretimde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri, yükseköğretimde üniversiteler 
bünyesinde ön-lisans derecesi veren meslek yüksekokulları kapsamında 
iki yıllık programlar (Mahalli İdareler, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenli-
ği, Zabıta gibi) (Ayman-Güler, 1999: 183-189). Bu eğitim kurumlarının 
amaca uygunlukları ve öğretim programlarının süresi ve içeriği ile ilgili 
ciddi sorunlar olmakla birlikte (bkz. Ayman-Güler, 1999: 201-202), üni-
versitelerin Kamu Yönetimi, Maliye ve yeni kurulan Yerel Yönetimler 
bölümleri ile meslek yüksekokullarının yerel yönetimlerle ilgili iki yıllık 
programlardan veya en azından yerel yönetimlerle ilgili meslek lisele-
rinden mezun olanların özellikle büyükşehir belediyelerinde istihdam 
edilmesiyle nitelikli personel eksikliği sorunu uzun vadede bir ölçüde 
çözüme kavuşturulabilir.

Hizmet öncesi eğitimde son yıllarda görülen bu çabalara rağmen 
hizmet-içi eğitim hala bir düzene oturtulamamıştır. Bu alanda eğitim 
uzun yıllardan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarca ve herhangi bir sis-
tematik, koordinasyon ve işbirliği olmaksızın dağınık bir biçimde devam 
etmektedir. Yıllar içerisinde, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi bakanlıklar ile 
Devlet Personel Başkanlığı, İller Bankası ve TODAİE gibi merkezi ku-
ruluşların yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği, büyükşehir belediyeleri 
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ve yerel yönetim birlikleri ve üniversiteler hizmet-içi eğitim niteliği taşı-
yan çeşitli programlar yürütmüşlerdir (Geray ve Hamamcı, 1994: 87-88; 
Ayman-Güler, 1999: 189-201; Tortop vd., 2006: 313-323; Keleş, 2009: 
274-276; Bilgin ve Akay, 2007: 32). Bu kurum ve kuruluşlar, hizmet-içi 
eğitimi kendi görevleriyle ilgili olarak gördükleri eksiklikleri gidermek 
amacıyla yürüttükleri için, eğitim konuları ulusal düzeyde değil kurum-
sal düzeyde tanımlanıp, ele alınmıştır (Ayman-Güler, 1999: 202). Mev-
cut personelin eğitimi konusunda ise ulusal düzeyde faaliyet gösterecek, 
akademik ve idari-mali özerkliğe sahip bir "enstitü"nün (bkz. Tortop vd., 
2006: 313, 315) veya bir "eğitim merkezi"nin (Ayman-Güler, 1999: 202-
203) kurulması ise sürekli olarak dile getirilmiştir.

Büyükşehir belediyelerinde dahi eğitim düzeyi düşük personelin 
varlığı yeni yönetim araçlarının etkin bir şekilde kullanılması önündeki 
en büyük engeli oluşturmaktadır. Uzun vadede daha nitelikli personelin 
memur ve sözleşmeli olarak işe alınmasıyla personel eğitim düzeyinin 
yükseltilebileceği açıktır. Ancak, kısa vadede bu yol belediyelerin perso-
nel profilini değiştirecek bir yöntem olarak gözükmemektedir. Bu neden-
le, mevcut personelin, eğitim ve teknik becerilerinin artırılabilmesi için 
kurum-içi ve kurum-dışı hizmet-içi eğitime tabi tutulması ihtiyacı genel 
olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, büyükşehir belediyelerinin ve 
son yıllarda belediye personeline yönelik eğitim faaliyetlerine hız veren 
Türkiye Belediyeler Birliği ve Kamu İhale Kurumu gibi kuruluşların eği-
tim faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Özellikle, her büyükşehir-
de bir veya birden fazla üniversitenin kurulmuş olması belediyeler için 
önemli fırsatlar sunmaktaysa da belediyelerin personel eğitimi konusunda 
üniversitelerle ilişkilerinin hala zayıf olduğu görülmektedir. Bazı büyük-
şehirlerde özel danışmanlık firmalarından da eğitim hizmeti satın alındığı 
görülmektedir.

3. SORUNLAR ANALİZİ

6360 sayılı Kanun'un uygulama süreçlerine yönelik tespitlere 
ulaşmak üzere, "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformla-
rı Projesi" kapsamında 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Sakarya Ça-
lıştayı bünyesindeki "Personel Sorunları ve Çalışma Hayatı" başlıklı II. 
Oturumda, büyükşehir yönetim sisteminde yer alan personel sorunları ve 
bu sorunların çalışma hayatına yansımaları aşağıda yer verilen ve daha 
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önceden Proje Ekibi tarafından hazırlanmış sorular kapsamında tespit 
edilmeye çalışılmıştır.

6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde;

• Belediyelerde uzman personel istihdamı arttı mı? 

• Yaşanan sorunların mevcut durumuna yönelik değerlendirme-
lerde, personel ile yönetişim süreci işletildi mi? 

• Büyükşehir belediyesine devredilen personelin entegrasyonu 
nasıl sağlanmaktadır? 

• Tüzel kişiliğine son verilen birimlerden büyükşehir belediye-
sine devredilen personele yönelik entegrasyon problemleri gi-
derildi mi? 

• Kapatılan köy, il özel idaresi, belde belediyeleri, köylere hiz-
met götürme birlikleri vb. personelinin yeni kurumlarında ça-
lışma performansına yönelik bir tespit yapıldı mı? 

• Personelden gelen sorun ve öneri bildirimleri ne düzeyde dik-
kate alındı? 

• Büyükşehir belediyeleri kurulum/genişleme sürecinde perso-
nel kaynaklı sorunlar yaşandı mı? 

• Büyükşehir belediyeleri personel istihdamına hangi hususa 
ağırlık verdi? 

• Hizmet sunduğu ölçek genişleyen büyükşehir belediyelerinde, 
personel performansının arttırılması yeni yasal düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi ile mümkün mü? 

• Büyükşehir kurulum/genişleme sürecinde devir tasfiye komis-
yonu etkin, verimli, adil işlemiş midir?

şeklindeki sorular çerçevesinde oturum katılımcıları büyükşehir yönetim 
sisteminde yer alan personel sorunlarını ve bu sorunların çalışma hayatı-
na yansımalarını tartışmışlardır.

Söz konusu sorular ve bu sorular etrafındaki tartışmalar sonucunda 
belli başlı personel sorunları şu şekilde tespit edilmiştir.

1. Büyükşehir (ve ilçe) belediyelerinde sözleşmeli personel istih-
damı uygulamasındaki sıkıntılar ve hizmet alımı yöntemiyle taşeron per-
sonel çalıştırılması konusundaki aşırılıklar,
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2. 6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesine göre kurulan devir 
ve tasfiye komisyonlarının personelin devri konusundaki işlemlerinin ya-
rattığı sıkıntılar,

3. Büyükşehir Belediyesine devredilen personelin entegrasyon so-
runu,

4. Yeni büyükşehir yönetimi kapsamında uygulamada yaşanan so-
runlara yönelik değerlendirilmelerde personeli de içine alan bir yöneti-
şim sürecinin işletilememesi,

5. Büyükşehir belediyelerinde 5216 ve 6360 sayılı Kanunlar ile 
hayata geçirilen yeni sistem sonucu personelin (özellikle de devredilen 
personelin) performansının artıp artmadığı; ve çalışma performanslarına 
yönelik bir tespit yapılıp yapılmadığı konusundaki belirsizlik.

Aşağıda, bu şekilde sıralanan sorunlar, bu sorunların kaynakları ve 
çözüm önerileriyle birlikte ele alınmıştır.

3.1. 1. Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve genişlemesi sü-
recinde personel kaynaklı ciddi sorunların yaşandığı genel kabul gör-
mektedir. Bu çerçevede, sözleşmeli personel istihdamı uygulamasındaki 
sıkıntılar ve hizmet alımı yöntemiyle taşeron personel çalıştırılması bun-
ların başında gelmektedir.

5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi esas itibariyle sözleşmeli per-
sonel istihdamı yolunu açarak büyükşehir belediyelerinde uzman ve tek-
nik personel istihdamına ve dolayısıyla belediye başkanına kendi teknik 
ekibini yaratma imkanı sağlamıştır. Sözleşmeli personel çalıştırabilecek 
alanlar üzerindeki kısıtların gevşetilmesi ve danışman sayısının arttırıl-
ması bu imkanı daha da çoğaltacaktır. Özel İdarelerden devir alınan tek-
nik personel de büyükşehir belediyeleri için bir kazanım olmuştur.

Ancak, 6495 sayılı Kanun ile belediye sözleşmeli personelinin ne-
redeyse 2/3'ünün (yaklaşık 22.000 personel kadroya geçirilmiş, 11.500 
sözleşmeli personel mevcuttur)  zaman içerisinde kadro personel haline 
getirilmesi aslında bir hata olmuştur. Sosyal açıdan bu düzenleme ka-
bul edilebilir, fakat söz konusu statü değişikliği (sözleşmeli personelin 
KPSS'ye girmeden istihdam edilebilmesi) hem kamu vicdanını yarala-
makta hem de 5393 sayılı Kanun ile getirilen sözleşmeli statünün sağ-
ladığı esnekliği azaltmaktadır. Belediye personelinin merkezi kurumlara 
atanabilme yolunun açılması da amacını aşacak şekilde kullanılmıştır. 
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Bu şekilde devredilen personelin gittiği kurumlarda atıl hale geldiği göz-
lemlenmiştir. Oysaki günümüzde belediyeler başta sosyal denge sözleş-
mesi gibi yöntemler ile çalışılması daha cazip yönetim birimleridirler. 
Ancak yine de belediyelerde istihdam edilen toplam personel sayısında 
azalma olmuş ve farklı statülerde çalışan personelin sayısal ağırlığı me-
murdan sözleşmeliye geçiş, işçi sayısında azalma ve hizmet alımı yoluyla 
taşeron işçi çalıştırma gibi yöntemler ile değişmiştir. Söz konusu statü 
farklılıkları doğal olarak benzer işler yapan çalışanların motivasyonlarını 
düşürülebilmektedir.

3.2. Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve genişlemesi süre-
cinde görev alan devir ve tasfiye komisyonlarının personelin devri konu-
sunda yeteri kadar etkili ve adil işlemediği yönünde fikir birliği oluşmuş-
tur. Örneğin kapatılan bir belde belediyesi itfaiye araçları başka itfaiye 
personeli ise farklı bir birime devredilmiştir. Su ve Kanalizasyon İdarele-
rine görevleriyle ilgisi olmayan çok sayıda personel aktarılmıştır. Kanu-
nun özüne aykırı bir şekilde itfaiye ve zabıta personeli de devredilmiştir.

6360 sayılı Kanun ile norm kadro fazlası personelin mi yoksa ihti-
yaç fazlası personelin mi başka kurumlara devredileceği konusu tartışma 
yaratmış, ihtiyaç fazlası olarak devredilen personelin açmış olduğu dava-
ların çoğunda mahkemeler personel lehine karar vermiştir.

Bu komisyonlarda sendika temsilcisinin yer alıp almaması konusu 
tartışma yaratmıştır.

Yaklaşık 15.000 personel başka kurumlara devredilmiştir. Ancak 
yeni kurulacak büyükşehir belediyelerinde kapatılacak il özel idaresi ve 
özellikle de belde belediyesi personelinin mutlaka büyükşehir belediye-
sine devredilmesi konusunda görüş serdedilmiştir.

Gerek başka kurumlara gerekse büyükşehir belediyesine devredi-
len il özel idaresi ve belde belediyesi personeli de gittiği yeni kurumla-
rında pek de hoş karşılanmamış adeta "üvey evlat" muamelesi görmüş-
lerdir. Bu durum söz konusu personelin atıl bir şekilde kullanımına yol 
açmıştır.

Kapatılan il özel idarelerinden ve belde belediyelerinden büyükşe-
hir belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilen personelin 
özlük haklarıyla mevcut personelin hakları arasında farklılıkları ortaya 
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çıkmıştır. Bu durum personel yönetiminde adalet ve eşit işe eşit ücret 
ilkesi ile çelişmektedir.

3.3. Büyükşehir Belediyesine devredilen personelin entegrasyonu 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bazı büyükşehir belediyele-
rinde hizmet içi eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri yoluyla bu personelin 
hem mesleki becerilerinin arttırılmasına hem de kurum kültürüne uyum-
larının sağlanmasına çalışılmıştır. Bu tür çabalar ile söz konusu perso-
nelin entegrasyon sorunu azaltılmış, entegrasyon sorunu yaşayanlardan 
emekliliği hak kazananları hakkında gerekli işlem yapılmıştır.

6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyeleri çok geniş bir coğrafi 
alana hizmet verdikleri için ve personeli çoğu ilçeler ve kapatılan bel-
delerde kurulan hizmet birimleri yerine merkez de çalışmak istedikleri 
için "sürgün" zaman zaman bir tayin yöntemi olarak kullanılabilmekte-
dir. Ancak, bu yöntem ile nakledilen personel kendilerine "mobbing" 
(psikolojik taciz) iddiası ile mahkemelere başvurmakta ve çoğunlukla da 
geri gelmektedirler.

3.4. Uygulamada yaşanan sorunlara yönelik değerlendirilmelerde 
personeli de içine alan bir yönetişim sürecinin pek de işletildiği söylene-
mez. Bazı belediyelerde sadece oryantasyon eğitimleri ile bu sorun aşı-
lamaya çalışılmıştır.  Diğer bir deyişle, personelden gelen sorun ve öneri 
bildirimleri pek de dikkate alınmamıştır.

3.5. Büyükşehir Belediyelerinde 5216 ve 6360 sayılı Kanunlar ile 
hayata geçirilen yeni sistem sonucu personel performansının artıp art-
madığı; özellikle devredilen personelin çalışma performanslarına yöne-
lik bir tespit yapılıp yapılmadığı konusu açık değildir. Zira performans 
değerlendirme konusunda kamu personel rejimi düzeyinde genel bir dü-
zenleme eksikliği mevcuttur. Ancak personelin yeni kurumlarına enteg-
rasyonu arttıkça performanslarının yükselebileceği ifade edilmiştir.

4. SORUNLARIN KAYNAKLARI

4.1. Sözleşmeli personel ve özellikle de hizmet alımı yoluyla 
personel istihdamına aşırı yönelme sorununun temel kaynağı, literatür 
taramasında da vurgulandığı gibi, büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki 
kadrolu memur ve işçi sayısındaki fazlalık ve bu personele ait memur 
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zihniyeti/sendikalılık anlayışıdır. Böylece belediyeler daha esnek bir ça-
lışma ilişkine geçmek ve maliyetlerini düşürmek istemişlerdir.

4.2. Kapatılan il özel idarelerinden ve belde belediyelerinden bü-
yükşehir belediyelerine personel devrini yürüten devir ve tasfiye komis-
yonlarının personelin devri konusunda yeteri kadar etkili ve adil işleme-
diği sorununun temel kaynağı merkezi yönetimin çeşitli saiklerle sürece 
müdahalesi ile büyükşehir belediyelerinin söz konusu personelin büyük 
bir bölümü devralma konusundaki isteksizliğidir.

4.3. Büyükşehir belediyelerine devredilen personelin entegras-
yonu önemli bir sorun alanı olup, bu sorun, büyükşehir belediyelerinin 
bu personeli il düzeyinde farklı birimlerde görevlendirme konusundaki 
adeta sürgün tipi uygulamalarıyla daha da perçinlenmiştir. Ancak, perso-
nelin de bu konudaki ayak diremeleri dikkate değer bir sorun kaynağıdır.

4.4. Uygulamada yaşanan sorunlara yönelik değerlendirilmelerde 
personeli de içine alan bir yönetişim sürecinin uygulanamamış olması 
devir sürecini hızla tamamlanma isteği kadar Türk kamu yönetimindeki 
yönetişim eksikliğinin genel bir tezahürüdür.

4.5. Büyükşehir belediyelerinde hayata geçirilen yeni sistem so-
nucu personelin (özellikle de devredilen personelin) performansının artıp 
artmadığı ve çalışma performanslarına yönelik bir tespit yapılıp yapılma-
dığı konusundaki belirsizlik performans değerlendirme konusunda kamu 
personel rejimi düzeyinde genel bir düzenleme eksikliğinden kaynaklan-
maktadır.

5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5.1. Hizmet alımı yöntemi ile taşeron işçi çalıştırılmasının azaltıl-
ması ve söz konusu personelin tedricen büyükşehir belediye şirketlerinin 
personeli haline dönüştürülmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. Bü-
yükşehir belediyeleri taşeron işçilerin özlük dosyalarını fiilen tuttukları 
ve işlemlerini yürüttükleri, kıdem tazminatlarını ödediklerinden bu geçi-
şin yapılmasının kolay olduğu ifade edilmiştir.

Belediye personel sistemi yöntemi açısından yerel personelin yine 
yerelden temin edilmesi ilkesinin önemine özel vurgu yapılmıştır.
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Mevcut norm kadrolar ve bunların memurlar ve işçiler arasında-
ki dağılımının sıkıntılı olup günümüz ihtiyaçları dikkate alınarak norm 
kadroların yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

5.2. Kapatılan il özel idarelerinden ve belde belediyelerinden 
büyükşehir belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilen 
personelin özlük hakları konusunda yaşanan ve kısmen de devam eden 
sıkıntıların ortadan kaldırılması yönünde, bu konudaki mahkeme karar-
ları da dikkate alınarak merkezi yönetimce uygulama birliği sağlanmalı; 
personel arasında ücret dahil ortaya çıkan adaletsizlikler giderilmelidir.

5.3. Büyükşehir belediyesine devredilen personelin entegrasyonu 
sorunu hizmet içi eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri sayesinde bu per-
sonelin hem mesleki becerilerinin arttırılması hem de kurum kültürüne 
uyumlarının sağlanması yoluyla azaltılabilir.

Büyükşehir belediyelerine devredilen personelin görev yaptıkları 
yerlerin dışında ve özellikle de uzak birimlerde (bir ölçüde de mobbing 
aracı olarak) görevlendirilmesi yöntemiyle personel ihtiyacı sağlanama-
yacak ise belediyelere açıktan atama konusunda imkan tanınmalı veya 
ilgili mevzuat bu yönde düzeltilmelidir.

5.4. Uygulamada devam eden sorunlara yönelik değerlendirilme-
lerde personeli de içine alan bir yönetişim süreci mutlaka işletilmeli; 
personel sendikaları bu konuda rol üstlenmelidir.

5.5. Büyükşehir belediyelerinde getirilen yeni sistem sonucu 
personel performansının artıp artmadığını tespit edecek ve özellikle de 
devredilen personelin çalışma performanslarını ölçebilecek performans 
değerlendirme sistemi acilen kurulmalıdır.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Çağdaş yönetim yaklaşımlarının etkisi altında gerçekleşen yönet-
sel reformlarda gerek merkezi kamu yönetimi açısından gerekse de yerel 
yönetimler açısından çözüm bulunmaya çalışılan en önemli sorunlardan 
biri personel sistemine ilişkindir. 2000'li yılların başlarından itibaren 
gündemde olan yönetsel reform sürecinde kamu yönetimi birçok YKİ 
tekniğiyle tanışmış ve bunları uygulamaya başlamıştır. Böylece, YKİ'nin 
getirdiği ilkelere, değerlere ve tekniklere göre hareket edebilen, yeni 
yönetim araçlarını tanıyan ve sahiplenen, bilgi ve iletişim teknolojile-
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rini kullanabilen ve motivasyonu yüksek bir personel profiline ihtiyaç 
doğmuştur. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşlarından beklenen "daha 
fazla nitelikli fakat daha az personel ile daha etkin hizmet sunumu ve 
özel sektörden hizmet sunumunda azami ölçüde yararlanmak" olmuştur. 
Kamu personel yönetimindeki dönüşüm dinamiklerinin başta büyükşe-
hir belediyeleri olmak üzere tüm yerel yönetimleri de etkisi altına aldığı 
söylenebilir.

Günümüzde mal ve hizmet üretim sürecinde üretim faktörleri ara-
sında değerlendirilen emek faktörüne yaklaşım değişmiştir. Çalışanın 
kurum içerisindeki konumuna ilişkin değişen bakış açısıyla personel 
yönetimi yerini insan kaynakları yönetimine bırakmış ve böylece insan 
kaynağı basit bir üretim faktörü olarak değil, kurumun merkezi unsuru 
olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Türkiye'de de, 5216 ve 5393 sayılı 
Kanunlarla insan kaynakları yönetiminin, stratejik planlama ve perfor-
mans esaslı yönetimle birlikte başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere 
belediyelerde uygulamaya sokulması öngörülmüştür. Ancak, bu geçiş, 
genel olarak, ilgili yönetsel birimin tabelasındaki "personel" ibaresinin 
"insan kaynakları"yla değiştirilmesi şeklinde anlaşılmıştır. Oysaki be-
lediyelerden personel anlamında beklenen nitelikli, işe uygun ve yeterli 
sayıda insan kaynağının tespit edilmesi, çalışanların sürekli gelişiminin 
sağlanması, çalışanların çağdaş yöntemler ile değerlendirilmesi ve yük-
seltilmesi, çalışanların takip edilmesi ve yönetime katılımın sağlanması-
dır. Yukarıda ayrıntılı olarak değerlendirildiği üzere belediye personel 
sistemindeki kronik sorunlara çözüm getirebilecek çağdaş insan kaynak-
ları yönetimi teknikleri tam anlamıyla uygulamaya sokulamamıştır.

Bu Çalışmada, Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin gerek 6360 
sayılı Kanun öncesinden süregelen ve gerekse 6360 sayılı Kanun'la or-
taya çıkan personel sistemi sorunları tespit ve analiz edilmeye çalışıl-
mış ve bazı çözüm önerileri getirilmiştir. Söz konusu öneriler gerek bu 
alandaki literatür ve stratejik planlar ve gerekse Çalıştay'daki tartışmalar 
ışığında geliştirilmeye çalışılmıştır. Yönetsel ve mali özerkliğe sahip, ka-
tılımcılığa açık, yerel halkın müşterek ihtiyaçlarına yeterli ölçüde cevap 
verebilen, yerel kalkınma sorununa çözüm aracı olabilen bir büyükşehir 
belediyesine uygun personel sistemi ve insan kaynakları yönetimi modeli 
geliştirilmesine yönelik öneriler şunlardır:



Uğur Ömürgönülşen 215

1. Büyükşehir belediyelerinde personel sistemi hem mevzuat hem 
de insan kaynakları yönetimi bağlamında kapsamlı bir şekilde ele alın-
malıdır. Kamu yönetimine özgü özlük işleri ağırlıklı personel yönetimi 
anlayışından "çağdaş insan kaynakları yönetimi"ne doğru bir geçiş ger-
çekleştirilmelidir. Merkezine insanı koyan, kurumsal amaçlar ile insan 
kaynağının bireysel amaçlarını uyumlaştıran, çalışanların memnuniye-
tini amaçlayan, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve sadece kurum içinde-
ki değil kurum dışındaki insan kaynağına da önem veren bir anlayışın 
uygulamaya yansıması gerekmektedir. Büyükşehir belediyelerinin tek 
başlarına bu dönüşümün altından kalkmaları mümkün gözükmemekte-
dir. Bunun için eğitim programları, nitelikli personel desteği, alt yapı 
transferi, koordinasyon ve değerlendirme çalışmaları ile Devlet Personel 
Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği gibi uzman kurumların rol üst-
lenmesi gerekmektedir.

2. Büyükşehir belediyelerinde stratejik planlama, performans 
programı ve yönetimi ile insan kaynakları yönetimi uyumlaştırılmalı ve 
"stratejik insan kaynakları planlaması"na geçilmelidir. Bu yaklaşım, in-
san kaynakları yönetiminin bütün süreçlerinde (insan kaynakları planla-
ması, norm kadrolama, işe alma, performans değerlendirme, hizmet-içi 
eğitim, ücretlendirme, ödüllendirme vb.) egemen olmalıdır.

3. Büyükşehir belediyelerinin başta personel alım süreci olmak 
üzere insan kaynakları yönetimi süreçlerinde tam yetkili olması (yani 
özerkliği) yönünde merkezi yönetimden ciddi bir yetki devri yapılmalıdır.

4. Büyükşehir belediyelerindeki istihdam yapısı yerel hizmetlerin 
etkin ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için gözden geçirilmelidir. Bu 
kapsamda, belediyelerdeki uzman ve teknik personel açığını kapatmak 
için "sözleşmeli personel" sayısı artırılmalı ve sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesi yönündeki uygulamaya son verilmelidir. Sürekli işçi 
kadrolarında görülen aşırı istihdam "emekli ederek azaltma" politikasına 
hız verilerek önlenmeli ve norm kadro standartlarına ve optimal büyüklü-
ğe çekilmelidir. "Hizmet alımı" sürecinin dengeli ve standartlara uygun 
yürütülmesi sağlanarak "taşeron firmalar" aracılığıyla çalıştırılan perso-
nelin özlük ve sosyal hakları makul ölçüde güvenceye alınmalıdır.

5. Büyükşehir belediyelerindeki personel statüleri ve ücretlendi-
rilmeleri açısından bir denge sağlanmalıdır. Nitelikli-profesyonel perso-
nel istihdamı için ücret rejimi esnekleştirilmelidir.
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6. Büyükşehir belediyelerindeki personel sistemiyle doğrudan il-
gili olan yukarıdaki önerilerin yanı sıra dolaylı olarak ilgili bazı önemli 
öneriler de sunulmuştur. Özellikle, yeni kurulan devlet üniversiteleri de 
dahil olmak üzere üniversitelerde iki ya da dört yıllık "yerel yönetim-
ler bölümleri/programları"nın açılarak belediyeler için nitelikli personel 
arzı sağlanmalıdır. Belediyelerin bu bölümlere/programlara desteği te-
min edilirken, üniversitelerin (özellikle sürekli eğitim merkezleri aracı-
lığıyla) belediye personeline yönelik teknik/mevzuat ve kişisel gelişim 
eğitimi faaliyetleri arttırılmalıdır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TODAİE, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası 
gibi kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel olarak verdiği eğitimler 
çeşitlendirilmeli ve zenginleştirilmelidir.



Uğur Ömürgönülşen 217

KAYNAKÇA

Bilimsel Eserler
Aktan C. C., Çoban H., Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri, Kamu Mali Yönetiminde 

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, ed: Aktan C. C., Seçkin Ya-
yıncılık, Ankara, 13-40, (2010).

Ateş H., Çetin D., Kamu Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe, Çağdaş 
Kamu Yönetimi II – Konular, Kuramlar, Kavramlar, ed: Acar M. ve Özgür H, 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, 255-285, (2004).

Aydın M. D., Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Kamu Yönetimi – Gelişimi ve 
Güncel Sorunlar, ed: Öktem M. K. ve Ömürgönülşen U., İmaj Yayınevi, Ankara, 
187-230, (2004).

Ayman-Güler B. (ed.), Belediye Personel Sistemi, TODAİE, Ankara, (1999).

Ayman-Güler B., Öktem K., Belediyelerimizde Personel Sistemi, Amme İdaresi Dergisi, 
22(2), 25-39, (1989).

Baldersheim H., Subsidiarity at Work: Modes of Multi-Level Governance in European 
Countries, Local Government at the Millennium, ed: Caulfield J. ve Larsen H. O., 
Leske+Budrich, Opladen, 203-212, (2002).

Banner G., Local Government – A Strategic Resource in German Public Management 
Reform, State and Local Government Reforms in France and Germany, ed: Hoff-
mann-Martinot V. ve Wollmann H., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-
baden, 125-144, (2006).

Bilgin K. U., İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Personel Sistemi, Türkiye'de 
Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, ed: Kartal F., TODAİE, Ankara, 221-240, 
(2011). 

Bilgin K. U., Akay A., Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, TEPAV, Ankara, (2007).

Bilgin K. U., Can H. H., Yerel Yönetimler Personeline Etkisi Açısından Yerel Yönetim-
ler Reformu, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya 
Üniversitesi, Adapazarı, 1-16, (2008).

Caulfield J., Larsen H. O., Introduction, Local Government at the Millennium, ed: 
Caulfield J. ve Larsen H. O., Leske+Budrich, Opladen, 9-23, (2002).

Caulfield J., Larsen H. O. (ed), Local Government at the Millennium, Leske+Budrich, 
Opladen, (2002).

Christensen T., Laegreid P., Introduction – Theoretical Approach and Research Questi-
ons, Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector 
Reforms, ed: Christensen T. ve Laegreid P., Ashgate Publishing, Hampshire, 
1-16, (2007).

Coşkun B., Nohutçu A., 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun İdari Vesayet Denetimi Açı-
sından Değerlendirilmesi, (2007), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılması-II, ed: Nohutçu A. ve Balcı A., Beta, İstanbul, 71-96, (2007).



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Büyükşehir Belediyelerinde Personel Sistemi ve Çalışma Hayatı218

Coşkun S., Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yak-
laşımlar – Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye 
Yansımaları, ed: A. Balcı vd., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2. Baskı, 67-82, (2008).

Erençin A., Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Personel Sorunu, Bilim ve 
Eleştiri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 1-9, (2007).

Geray C., Hamamcı C., Belediyecilik Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad 
Adenauer Vakfı, Ankara, (1994)

Göymen K., Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu – "Bürokratik Yönetim Geleneği"nden 
"Çekingen" Yerel Yönetişime, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Ya-
pılanma Bildiriler Kitabı, Yerel Yönetimler Kongresi, 3-4 Aralık 2004, Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, Biga-Çanakkale, s.31-37, (2004).

Gül H., Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına Ademi Merkezileşme-Küreselleşme 
Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış, Yerel Yönetimler Üzerine 
Güncel Yazılar-I:Reform, ed: Özgür H. ve Kösecik M., Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, s. 39-55, (2005).

Güler B. A., Türkiye'nin Yönetimi-Yapı-, Ankara, İmge Kitabevi, (2. Baskı), (2010).

Güler B. A., Yerel Yönetimler – Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, 3. Baskı, İmge 
Kitabevi, Ankara, (2006).

Gündoğan E., Yönetişim: Kavram, Kuram ve Boyutlar, Yönetişim – Kuram, Boyutlar 
ve Uygulama (pp. 13-56). ed: Çukurçayır M. A., Eroğlu, H. T. ve Uğuz H. E., 
Konya: Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, 13-56, (2010).

Güzelsarı S., Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yak-
laşımları, ed: Öktem M. K. ve Ömürgönülşen U., Kamu Yönetimi Gelişimi ve 
Güncel Sorunlar, İmaj Yayınevi, Ankara, 85-137, (2004).

Heinelt H., Kerrouche E., Egner B., From Government to Governance at the Local Le-
vel – Some Considerations based on Data Surveys with Mayors and Chief Exe-
cutive Officers, State and Local Government Reforms in France and Germany, 
ed: Hoffmann-Martinot V., Wollmann H., VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden, 207-230, (2006).

Henry N., Public Administration & Public Affairs, Ninth Edition, Pearson Education 
Inc., New Jersey, (2004).

Herbig G., Personnel Management, Public Administration in Germany, ed: König K. ve 
Siedentopf H., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 473-487, (2001).

Hiemstra J., Capable Municipalities, Kluwer, Boek, (2003).

Karaarslan M., Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Turhan Ki-
tabevi, Ankara, (2008).

Keleş R., Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım, Yönetişim – Kuram, Boyutlar 
ve Uygulama, ed: Çukurçayır M. A., Eroğlu H. T. ve Uğuz, H. E., Konya: Çizgi 
Kitabevi, 1. Baskı, 57-71, (2010).



Uğur Ömürgönülşen 219

Keleş R., Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, (2006).

Keleş R., Yerinden Yönetim ve Siyaset, (Gen. 6. Bası), Cem, İstanbul, (2009).

Klages, Helmut, The Situation of the German Civil Service, Public Administration in 
Germany, ed: König K. ve Siedentopf H., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 441-455, (2001).

Kösecik M., Sağbaş İ., Tarihsel Bakış Açısıyla Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yö-
netim İlişkileri, Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, ed: 
Nagehan Talat Arslan, Seçkin, Ankara, 11-152, (2005).

Kuhlmann S., Bogumil J., Grohs, S., Evaluating Administrative Modernization in Ger-
man Local Governments: Success or Failure of the "New Steering Model"?, Pub-
lic Administration Review, 68(5), 851-863, (2008).

Lüttmann J., Local Government Reforms in Germany, GRIN Verlag, Münich, (2007).

Martinsen R., New Modes of Governance: Opportunities and Limitations of Creating 
Legitimacy by Deliberative Politics in a Globalizing World, Governance and Le-
gitimacy in a Globalized World, ed: Schmitt-Beck R., Debiel T. ve Karl-Rudolf 
K., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 9-30, (2008).

Mucuk M., Uysal D., Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Yönetişim, Yöne-
tişim – Kuram, Boyutlar ve Uygulama, ed: Çukurçayır M. A., Eroğlu H. T. ve 
Uğuz, H. E., Konya: Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, 341-370, (2010).

OECD, Public Employment and Management Working Party–Employment in Govern-
ment in the Perspective of the Production Costs and Services in the Public Doma-
in, OECD, Public Governance and Territorial Development Directorate Public 
Governance Committee, Paris, (2008).

Ortaylı İ., Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Türk Tarih Ku-
rumu, Ankara, (2000).

Ömürgönülşen U., Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni 
Kamu İşletmeciliği, Çağdaş Kamu Yönetimi I – Konular, Kuramlar, Kavramlar, 
ed: Acar M. ve Özgür H, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, 3-43, (2003).

Ömürgönülşen U., Sadioğlu U., Türkiye'de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Re-
form Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları, Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, 18(1), 1-22, (2009).

Ömürgönülşen U., Sadioğlu U., Türkiye'de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışma-
larının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Ankara: Hacettepe 
Üniveritesi Yayınları, 2014.

Özgür H., Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim, Çağdaş Kamu Yönetimi II – Konular, 
Kuramlar, Kavramlar, ed: Acar M. ve Özgür H, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 
1. Baskı, 207-252, (2004).

Parlak B., Sobacı Z., Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspek-
tifler, Alfa Aktüel, İstanbul, (2005).



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Büyükşehir Belediyelerinde Personel Sistemi ve Çalışma Hayatı220

Pierre J., Local Government Employment, The State at Work Volume 2: Comparative 
Public Service Systems, ed: Hans-Ulrich D. ve Peters B. G., Cheltenham, Edward 
Elgar, 77-84, (2008).

Pollitt C., Bouckaert, G., Public Management Reform – A Comparative Analysis, Oxford 
University Press, New York, (2005).

Reichard C., New Approaches to Public Management, Public Administration in Ger-
many, ed: König K. ve Siedentopf H., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
s. 541-556, (2001).

Sadioğlu U., Ömürgönülşen U., Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalış-
maları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
4(1), 129-171, (2011).

Schmitt-Beck R., Debiel T., Korte K.R., Governance and Legitimacy in a Globalized 
World, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, (2008).

Şen M. L., Eken M., Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, ed: Eryılmaz B., Eken 
M. ve Şen M. L., Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel, Ankara, 542-562, (2007).

Tamer A., Kalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki Yeri, DPT Uzmanlık Tezleri, 
Yayın No: 2757, Ankara, (2008).

Tortop N., Belediye Personelinin Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, (1971).

Tortop N., Aykaç B., Yayman H., Özer M. A., Mahalli İdareler, Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, (2006).

Tutum C., Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım, Amme İdaresi 
Dergisi, 13(3), 95-107, (1980).

Wollmann H., Recent Democractic and Administrative Reforms in Germany's Local 
Government: Persistence and Change, Local Government at the Millennium, ed: 
Caulfield, J. ve Larsen H. O., Leske+Budrich, Opladen, 63-89, (2002).

Wollmann H., Bouckaert G., State Organisation in France and Germany between Ter-
ritoriality and Functionality, State and Local Government Reforms in France and 
Germany, ed: Hoffmann-Martinot V. ve Wollmann H., VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, Wiesbaden, 11-37, (2006).

İlgili Mevzuat ve Belgeler
T.C. İçişleri Bakanlığı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik, Resmi Gazete, 27697, 12.09.2010, (2010).

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2009 Yılı Mahalli İdareler 
Genel Faaliyet Raporu, Ankara, (2010).



Uğur Ömürgönülşen 221

EK- PERSONEL SORUNLARI VE ÇALIŞMA HAYATI 
ANKET SONUÇLARI

(1)  6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde yer verildiği gibi belediyelerde uzman 
personel istihdamı arttı mı?

%9,523809  Evet, kesinlikle arttı

%38,09524  Evet, genel olarak arttı.

%4,761905  Artış konusunda kararsızım 

%42,85714  Hayır, artış olmadı.

%4,761905  Hayır, kesinlikle artış olmadı.

(2) "6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde yaşanan sorunların mevcut duru-
muna yönelik değerlendirmelerde personel ile yönetişim süreci işletildi" 
fikrine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum

%38,09524  Evet, katılıyorum.

%33,33334  Kararsızım.

%28,57143  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum

(3)  "6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğine son verilen birimlerden büyükşehir 
belediyesine devredilen personelde ciddi entegrasyon problemleri yaşan-
dı" fikrine katılıyor musunuz?

%19,04762  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%47,61905  Evet, katılıyorum

 %9,523809  Kararsızım.

%23,80952  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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(4) 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine devredilen personelin en-
tegrasyonu belediyenizde nasıl sağlanmaktadır? (Birden fazla seçenek işa-
retleyebilirsiniz)

%19,04762  Hizmet içi eğitim yoluyla 

%4,761905  Oryantasyon eğitimi yoluyla 

%61,90476  Olağan iş akışı içinde  

%9,523809  Henüz entegrasyon süreci tamamlanmadı.

%4,761905  Diğer

(5)  Kapatılan köy, il özel idaresi, belde belediyeleri, köylere hizmet götürme 
birlikleri vb. personelinin yeni kurumlarında çalışma performansına yöne-
lik bir tespit yapıldı mı?

%14,28572  Evet, yapıldı.

%38,09524  Hayır, henüz yapılmadı.

%38,09524  Böyle bir performans denetimi öngörülmedi.

%0  Gelecek yıllarda yapılması planlanıyor.

 %9,523809  Diğer   

(6) "6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde personelden gelen sorun ve öneri 
bildirimleri her zaman dikkate alındı" söylemine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%42,85714  Evet, katılıyorum.

%23,80952  Kararsızım.

%23,80952  Hayır, katılmıyorum.

%9,523809  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(7)  Büyükşehir belediyenizin kurulum/genişleme sürecinde personel kaynaklı 
en önemli sorunlarınız neler oldu?

%38,09524  Uyum sorunu.

%23,80952  Nitelik sorunu.

%4,761905  Kurumu Sahiplenememe.

%23,80952  Yönetsel eksiklik kaynaklı sorunlar.

%9,523809  Diğer
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(8)  Büyükşehir belediyeniz 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde personel 
istihdam sürecinde hangisine ağırlık verildi?

%33,33334  Norm kadro esas alındı.

%47,61905  Hizmet alımına gidildi.

%0  Personel istihdamına yönelik henüz bir çalışma yapılmadı.

%4,761905  Personel istihdamı gerekli olmadı.

%14,28572  Diğer   

(9)  "Hizmet sunduğu ölçek genişleyen büyükşehir belediyelerinde, personel 
performansının arttırılması ancak yeni yasal düzenlemelerin hayata geçi-
rilmesi ile mümkün olur" söylemine katılıyor musunuz?

%21,05263  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%31,57895  Evet, katılıyorum.

%26,31579  Kararsızım.

%21,05263  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum

(10) "Büyükşehir olduktan sonra/ genişleme sürecinde büyükşehir nitelikli per-
sonel istihdamını kolaylaştırdı" fikrine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%31,57895  Evet, katılıyorum.

%36,84211  Kararsızım.

%21,05263  Hayır, katılmıyorum.

%10,52632  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(11) "6360 sayılı Kanun'un büyükşehir kurulum/genişleme sürecinde devir tas-
fiye komisyonu etkin, verimli, adil işlemiştir" fikrine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%65  Evet, katılıyorum.

%5  Kararsızım.

%15  Hayır, katılmıyorum.

%15  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.
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(12) Belediyelerde personel istihdamında size göre önceliği olan kriterler neler-
dir?

%33,33334  Siyasi Referans.

%52,38095  Liyakat.

%0  Sadakat.

%14,28572  Diğer

(13) "Personel performans ölçümü ve yönetimi sistemi yerel yönetimlerde mer-
kezi yönetimlere göre daha iyi uygulanabilir" söylemine katılıyor musu-
nuz?

%28,57143  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%19,04762  Evet, katılıyorum.

%28,57143  Kararsızım.

%19,04762  Hayır, katılmıyorum.

%4,761905  Hayır, kesinlikle katılmıyorum
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Mücahit BEKTAŞ1 - İbrahim OLGUN2

1. GİRİŞ

Belediyeler, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılarken elbette mali 
bir kaynağa gerek duymaktadır. İhtiyaç duyulan bu kaynağın karşılan-
masında vergiler, harçlar, merkezi bütçeden ayrılan paylar gibi birçok 
mali kalem olmasına karşın, bu kaynaklar yerel halkın taleplerini karşı-
lamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durum, belediyelerin yeni kaynak ara-
yışlarına yönelmesi sonucunu doğurmaktadır. İfade edilen duruma yasal, 
siyasi ve pratik nedenler de eklenebilir.

Kaleme alınan bu bölümde, belediyelerin gerek kaynak oluştura-
bilmek gerek kendilerine hareket alanı oluşturabilmek gerekse de yerel 
halkın taleplerini (hakkıyla) karşılayabilmek adına kurmuş oldukları ya-
hut kurulmuş şirketlere sermaye yoluyla katıldıkları "Belediye Şirket ve 
İştirakleri" konusu ele alınmıştır. Bu doğrultuda ilk başlıkta kamu hiz-
meti ve kamusal mal, ikinci başlıkta belediye gelirleri, üçüncü başlıkta 
belediye şirketleri ve iştirakleri ve son başlıktaysa 6360 sayılı Kanun 
ekseninde belediye şirket ve iştirakleri incelenecektir.

İlk başlıkta; Belediye şirketleri ve iştirakleri ele alınmadan önce 
kamu hizmeti, kamusal mal ve yerel hizmet kavramları ve tartışmala-
rına yer verilmektedir. Hizmet ile Mal kavramları arasındaki ayrımının 
netleştirilmesinin ardından yerel düzeydeki kamusal mal ve hizmetlerin 

1 Araş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi. E-posta: mucahit.bektas@erdogan.edu.tr – mucahitbektas1@
gmail.com 

2 Araş. Gör. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümü. E-posta: ibrahim.olgun@erdogan.edu.tr - ibrahimolgun29@gmail.com 
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neler olduğu, merkez-yerel bölüşümünün nasıl sağlandığı/sağlanması ge-
rektiği tartışılmaktadır.

İkinci başlıkta; Belediyelerin mal ve hizmet sunarken ihtiyaç 
duydukları mali kaynağı nasıl sağladıkları üzerinde genel bir tartışma 
yürütülmektedir Mali Hizmetler bölümünün konusu olduğundan detay-
landırılmayan belediye gelirlerinden, merkezi bütçeden ayrılan paylar, 
belediyeye bırakılan vergiler, harç, resim ve benzeri gelir kalemleri 
dışında kalan ticari ve ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirler ele 
alınmaktadır. Böylece belediye şirketlerinin belediye mali kaynakların-
da nerede olduğu gösterilmek istenmektedir.

Üçüncü başlıkta; Belediye öz gelirleri içerisinde yer alan belediye 
şirket ve iştiraklerinin tanımlamasından, kuruluşuna, işleyişine ve dene-
timine kadar olan konular mümkün olduğunca incelenmeye çalışılmak-
tadır. Yasal mevzuatın, akademik tartışmaların ve pratik uygulamaların 
verildiği bu başlık ile amaçlanan, belediye şirket ve iştirakleri konusun-
da tartışmalı alanların verilerek, hem uygulayıcılara hem politika koyu-
culara hem de yasama görevlilerine bir fikir vermektir.

Dördüncü başlıkta; Yerel yönetim alanında gerçekleşen son yasal 
reform olan 6360 sayılı Kanun'un belediye şirket ve iştiraklerini ne yön-
de etkilediği çeşitli açılardan gösterilmeye çalışılmaktadır. Literatürde 
yer alan tartışmalardan kısaca bahsedilmesinin ardından, 6360 sayılı 
Kanun ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesinin 
çıktıları ve proje kapsamında uygulanan anket sonuçları literatürde yer 
alan tartışmalar ışığında değerlendirilmektedir.

2. KAMU HİZMETİ VE KAMUSAL MAL 

2.1. Kamu Hizmeti 

Siyasi, toplumsal, hukuki ve idari pek çok yönü olan "devletin" 
temel işlevlerinden birisinin kamu yararını gözeterek, kamusal mal ve 
hizmetleri sunmak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta devle-
tin ve kamu hukukunun "kamu hizmeti" ile tanımlandığı ve Türkiye'de 
genel eğilimin de bu yönde seyrettiği olduğu bilinmektedir (Derbil, 1950: 
28). Ancak bu denli önemli ve bir o kadar da belirleyici bir kavram olma-
sına karşın tanımlanması ve içeriğinin doldurulması konusunda tam bir 
uzlaşıdan söz etmek güçtür.
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Batılı anlamda bir devlet ve kamu idaresi anlayışının benimsenme-
siyle gündeme gelen ve biraz önce de ifade edildiği gibi devletin tanım-
lanmasında ana bileşenlerden olan kamu hizmeti ifadesi, birçok farklı 
çevirisi ortaya atılsa da hukukçu, idareci ve akademisyenlerce orijini 
"public service (İng.) - service public (Fr.)" kelime gruplarının Türkçe 
karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak semantik perspektiften 
incelendiğinde çevirinin/uyarlamanın içerik açısından bir takım sorunlu 
yanlarının da olduğu ifade edilmektedir. Kelime, orijinal dilinde veya 
dillerinde hizmet anlamının yanında teşkilat, yapı ve örgüt gibi anlamları 
da barındırmaktayken Türkçe karşılığında bu anlam eksik kalmaktadır 
(Derbil, 1950: 29).

"Kamu hizmeti" ifadesi Türkiye'de, devletin rutin yönetim işleri 
dışındaki tüm faaliyetlerini anlatmak için kullanılmaktadır.  Bunun yanı 
sıra topluma fayda sağlamak amacıyla kâr olgusunu ikinci plana itmek 
suretiyle kamu yararının esas alınarak yapıldığı faaliyetleri ifade etmek 
için de kullanılmaktadır. Devlet dışında (kamu tüzel kişilerinin) özel 
veya tüzel kişilerin ve kuruluşların kâr amacı gütmeksizin toplum yara-
rına yaptıkları işleri "kamu hizmeti" şeklinde tanımlamaları bu bilgiyi 
doğrular niteliktedir (Gülan, 1988: 148).

Kamu hizmetinin net ve uzlaşılmış bir tanımı olmamakla birlik-
te "Devlet veya diğer tüzel kişiler tarafından veya bunların gözetim ve 
denetimleri altında genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararı-
nı sağlamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetlerdir 
(Onar, 1966: 13)" şeklinde yapılan tanım, kaleme alınan bölüm için bir 
mihenk noktası olması açısından kullanılmasında yarar görülmektedir. 
Verilen tanımda ve genel olarak yapılan tanımlamalarda kamu hizmeti-
nin üç ana esası içerdiği görülmektedir (Çırakman, 1976: 76):

"- Hizmetin kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi,

- Kamu yararı sağlayan bir faaliyet oluşu ve

- Hizmetin kamu hukuku usulleriyle yürütülmesi."

Çırakman tarafından yapılan yukarıdaki sınıflandırmanın günümüz 
kamu hizmeti anlayışını tam olarak yansıttığını söylemek pek mümkün 
görünmemektedir. Kamu hizmetinin dönem dönem farklı yorumlandığı 
da bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomik ve siyasi 
düzenindeki farklılaşmalar, kutuplaşmalar ve ortaya çıkan akımlar yapı-
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lan tanımlamalara da yansımıştır (Çırakman, 1976: 76). Devlet merkezli 
hizmet anlayışının Türkiye ve benzeri ülkelerde yaygınlaşması yukarıda 
verilen gruplandırmada da kendini göstermiştir. Detaylı olarak ilerleyen 
kısımlarda anlatıldığından, kamu hizmetinin belirleyicileri arasında yer 
alan "kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülmesi" ifadesinin itiraz edilen 
nokta olduğunu söylemekle yetinilecektir. 

Kısaca, Çırakman'ın gruplandırmasının aksine Onar tarafından ya-
pılan tanımlama (devlet veya devletin denetimi ve gözetimi altında) daha 
kapsayıcı görünmektedir. Tanımlamada yaşanan zorluklardan dolayı 
"kamu hizmetinin" niteliği yahut içeriği üzerinde durmakta fayda vardır. 
Bu bağlamda Özay'ın kısa ve öz formül şeklinde tanımladığı kriterlerin 
verilmesi yararlı olacaktır (Özay, 1998: 295):

"1- Ortak, genel yani kolektif ve karşılanmamış bir gereksinim bu-
lunması;

2- Bu ihtiyacın bir kere giderilmekle tükenmeyip süreklilik göster-
mesi ve

3- Giderilmediği, daha doğrusu topluma haz vererek giderilmediği, 
yani tatmin edilmediği takdirde de bir huzursuzluğun baş göste-
receği ve böylece kamu düzeninin bozulacağı öngörüsü."

Verilen tanımsal tartışmalar içerisinde Onar'ın yapmış olduğu ve 
Özay'ın günümüz şartlarına da uygun olarak yorumladığı tanımlama be-
lediye şirketleri ve iştiraklerinin ele alındığı bu bölüm için rehber ni-
teliğindedir. Çünkü her iki yazarın da vermiş olduğu perspektif kamu 
hizmetini "öz" ve "amaç" doğrultusunda kapsayıcı bir şekilde tanım-
lamaktadır. Bu geniş perspektif yalnızca devleti değil, özel sektörü de 
hizmet sunucusu olarak görmektedir. Böylece güncel devlet anlayışına 
paralel devlet tekelinin yanında imtiyaz, ortaklık ve özelleştirme gibi hiz-
met sunum yöntemleri de dâhil edilebilmiştir (Çal, 2007: 609). Dahası bu 
anlayış, devletin kamu yararı adına kâr amacı güden kuruluşlar (kamu 
iktisadi teşebbüsleri) kurabilmesi ve işletebilmesine de imkân tanımak-
tadır (Özay, 1998: 294).

Kısacası, genel kabule göre bir hizmetin kamu hizmeti sayılabil-
mesi için, yalnızca devlet tarafından üretilmesi yeterli sayılamamakta, 
ayrıca kamunun/ammenin/toplumun/halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşı-
lanması da gerekmektedir. Devlet ve/veya özel kurumlarca yerine getiri-
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lebilecek bu hizmetlerin çağın gereklerine ve ülkenin içinde bulunduğu 
şartlara göre şekillendiği de bilinmektedir (Ozansoy, 1997: 86). Örneğin 
özel sektörün kaynak yetersizliği yahut yokluğu ve benzeri durumlarda 
hizmeti devlet üstlenirken, özel sektörün daha yeterli hale geldiği dönem-
lerde hizmet özel sektör tarafından yürütülmektedir. Bazı durumlarda ise 
yukarıda ifade edildiği üzere karma yöntemler de kullanılmaktadır. Bu-
nun yanında özellikle Avrupa Birliği ile birlikte kamu hizmet türlerinin 
çeşitlendiği ve bölümlendiği görülmektedir (Yılmaz, 2008: 1227).

Osmanlı'da ve Türkiye'de kamu hizmetinde yaşanan değişimler 
Gülan tarafından şu beş dönemde toplanmıştır (Gülan, 1998: 99):

"1- Kamuya yararlı faaliyetlerin, ortak ve genel ihtiyaçların özel 
hukuk kişileri tarafından kurulan vakıflar yoluyla yerine getirildiği dö-
nem.

2- Dış borçların ve teknik yetersizliklerin etkisiyle, Osmanlı impa-
ratorluğunun son döneminde yabancı sermaye tarafından yürütülen kamu 
hizmeti imtiyazları dönemi.

3- Kurtuluş Savaşı sonrası yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde kapitü-
lasyonlara son verildikten sonra başlayan ve yeterince güçlü sermaye bi-
rikimi olan özel sektör bulunmaması sebebiyle, sosyal amaçlar ve istih-
dam oluşturmak da hedeflenerek emanet (regie) usulüyle görülen kamu 
hizmetlerinin hem sayı, hem de faaliyet türü olarak arttığı ve çeşitlendiği 
dönem.

4- Özellikle ekonomik kamu hizmetleri sayesinde gelişen özel sek-
törün; idareye karşı mali bakımdan güvence arayışları ile birlikte, eko-
nomik bakımdan elverişli gördüğü, hazır müşterisi bulunan ve pazarlama 
sorunu olmayan kamu hizmetlerini, idare adına yürütme taleplerinin art-
tığı dönem.

5- Kamu hukuku direnci üzerine, kamu hizmetlerinin özel kişiler-
ce görülüş usullerine yeni ve özel hukuk güvenceleri verilmesi suretiyle 
açılması talebinin kabul görmemesinden hareketle; idarenin sadece ni-
teliği gereği kamu hizmeti olan faaliyetlerde yoğunlaşması, bu niteliği 
taşımayan faaliyetlerin ise kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak, kolluk 
denetimi altında, tamamen özel sektöre bırakılması talebinin yükseldiği 
dönem."
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Gülan'ın özetlemiş olduğu kamu hizmeti dönemleri bu bölümün ge-
nel bakış açısını oldukça iyi vermektedir. Esas amacın halkın ihtiyaçla-
rının giderilmesi olduğu unutulmamalıdır. Hizmeti sunan kesimlerin ise 
yine halkın çıkarlarını en iyi temsil eden kurum veya kişilerden meydana 
gelmesi esas amaca uygun niteliktedir. Bu doğrultuda kamu ve belediye 
iktisadi teşebbüsleri gibi sivil toplum örgütleri ve kâr amacı güden özel 
şirketler de kamu hizmetinde bulunabilirler. Bunun yanında diğer hiz-
metlerin gerçekleştirilebilmesi için kaynak oluşturmak amacıyla da (elde 
edilen kâr yine kamu yararının tesisinde kullanılacağından) devletin ik-
tisadi alanda faaliyet göstermesi esas amaca uygun bir eylemdir.

Devletin ve konumuz olan belediyelerin kamu hizmeti alanın-
da geçmiş dönemlerden farklı olarak yeni bir takım misyonlar edindi-
ği de görülmektedir. Geçmişte kamu ihtiyaçlarının çağın şartlarına ve 
imkânlarına göre karşılanıp karşılanmadığı söz konusu iken günümüzde 
kalite (Sezer, 2008) ve memnuniyet anlayışları da kamu hizmeti sunu-
munda yerini almıştır.

1970'lerden sonra artan kamu harcamaları devletin iktisadi alan-
daki etkinliğinin azaldığı bir dönemi oluşturmaktadır (Eser, Memişoğlu 
ve Özdamar, 2011: 202). Devlet, hizmet sunmak yerine hizmet sunumu-
nun özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesini teşvik etmiş, etkinlik 
alanını ise sunulan hizmetin kamu yararına ve müşteri konumunda olan 
halkın memnuniyetine uygun olup olmadığını denetleme ve düzenleme 
konumuna çekmiştir (Korkut, Acar ve Tetik, 2015: 112-113). 

1970'ler yaşanan bu değişime küreselleşme olgusunun etkisi ile 
de kalite kavramı eklenmiştir. Belli alanların kamu tekelinde kalmasına 
karşın diğer birçok alanda karma modelin (yani kamu ve özel teşebbüsle-
rin aynı anda yahut birlikte faaliyet göstermesi) varlığı küreselleşme ile 
birlikte, sunulan hizmetin daha kaliteli, devlet-özel rekabeti nedeniyle 
daha ucuz ve beklentilere daha uygun olması yönünde baskıların oluş-
ması sonucunu doğurmuştur (Eser vd., 2011: 202; Göküş, 2010: 195). 
Küreselleşmenin kamu hizmetinde müşteri odaklı, ekonomik, kaliteli, 
kesintisiz ve benzeri şartları standartlaştırması teknolojik gelişmelerle 
iletişim imkânlarının artması ve hızlanmasıyla mümkün olmuştur. Tek 
alternatifin sunulan olmadığı, farklı uygulamaların ve hizmetlerin yakın-
dan takip edilebildiği küresel çağda -ister devlet ister özel olsun- kurum-
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ların yukarıda sayılan nitelikleri gerçekleştirmek durumunda kaldıkları 
görülmektedir (Göküş, 2010: 195-199).

Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık süreci de belediye şirket ve iş-
tiraklerinde belirleyici durumundadır. Avrupa Birliği'nin kamu hizme-
ti eğilimlerinin neo-liberal politikalar etrafında şekillendiği günümüz 
şartlarında, hizmetlerin devlet gözetiminde piyasaya göre özel sektörce 
yürütülmesi gerektiği fikri savunulmakta, bu doğrultuda düzenlemeler 
yapılmaktadır (Ulusoy, 1998: 32-33). Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin 
birçoğunda karşılığı olan bu düzenlemelerin Türkiye'de etkin bir şekil-
de uygulandığı veya henüz uygulanmayanların uygulanabilme imkânının 
olup olmadığı ise tartışmalıdır.

Yapısal ve kültürel nedenlerle eşit ve adil piyasa mekanizmasının 
tam anlamıyla işleyemediği bir ortamda özellikle vatandaşın lehine olan 
hizmet sunucular arasındaki rekabetin varlığı şüphelidir. Hesap verebi-
lirlik, şeffaflık, yönetişim, halk denetimi gibi ilkelerin yasal zemindeki 
varlığı inkâr edilmemekle birlikte, Avrupa Birliği düzeyinde olduğunu 
söylemek oldukça güçtür (Orak, 2007: 193-195). Bundan dolayı devletin 
iktisadi niteliği olan hizmet alanlarından vatandaşların lehine, tam bir 
rekabet ve etkin katılım ortamı oluşana kadar çekilmesinin doğru olma-
yacağını, belli alanlarda gerekli şartlar oluşana kadar hizmet sunmaya 
devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Son dönemlerde kamu hizmeti alanında yaşanan piyasa merkezli 
dönüşümün, yukarıda bahsedilen eksikliklerden dolayı vatandaşın aley-
hine bir durum almaya başladığı da görülmektedir. Hizmetlerin devletin 
varlık sebebi olan insanlar lehine dönüşmesi için ise belli bir takım ilke-
lerin kamu hizmet sunucularının anlayışlarına yerleşmesi gerekmekte-
dir. Bu ilkeler (Genç, 2010: 153-157):

"1- İdare değil, hizmet etmek.
2- Kamu yararı bir amaçtır, ürün değildir.
3- Stratejik düşünmek, demokratik hareket etmek.
4- Tüketiciye değil, vatandaşa hizmet etmek.
5- Hesap verebilirlik basit bir şey değildir.
6- Sadece verimli değil, değerli insan.
7- Kamu hizmeti girişimcilikten önemlidir."
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Verilen ilkelerin Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışından farklı oldu-
ğu açıktır. Ancak Türkiye'nin kültürel, ekonomik, kurumsal ve tarihsel 
arka planı düşünüldüğünde yukarıda verilen ilkelerin kamu hizmetle-
rinde dikkate alınması gerektiği, en azından mevcut şartlar altında ka-
bul edilecektir. Bunun yanında kamusal nitelikteki mekân ve malların, 
kaynak eksikliği olan diğer kamu hizmetlerini finansa etmek amacıyla 
kullanılmasının esas amaç olan "kamu yararına" uygun olacağı rahatlık-
la söylenebilir.

Kamu hizmeti başlığı altında verilmesi gereken bir diğer konu ise 
Batı merkezli devlet faaliyetlerinin sınıflandırılmasıdır. Günümüz an-
lamında devletin Türkiye'ye göre daha önce inşa edildiği Batı'da veya 
Avrupa'da devlet faaliyetleri tek bir kelime üzerinden anlatılmamakta-
dır. Kamusal faaliyetin işlevine ve/veya niteliğine göre belirli ayrımın 
olduğu söylenebilir. Devletin asli faaliyet alanı olan ve "sınırlı devlet" 
tanımlamasına uygun olarak gerçekleştirdiği ve iktisadi niteliği olmayan 
alanlar ile iktisadi nitelik taşıyan alanları birbirinden ayrılmıştır. İkti-
sadi ve ticari faaliyetlerin önemli bir yer tuttuğu Batı medeniyetlerinde, 
Türkiye'nin aksine böylesi bir ayrımın olması pek doğaldır.

Özellikle Kıta Avrupası ve Anglosakson ülkelerde yukarıda bahse-
dilen ayrımlar, "public sector" ve "public service" şeklinde isimlendiril-
mektedir. Özel sektör gibi public sector, daha çok iktisadi/ticari üretim ve 
benzeri gelir getiren alanları kapsarken, public service bunların dışında 
kalan kolluk, güvenlik ve benzeri alanlardaki faaliyetleri kapsamaktadır 
(Bhatta, 2006: 514-515). Bu başlık altında verilen tartışmalardan da an-
laşılacağı üzere "belediye şirket ve iştirakleri" public sector alanına gir-
mektedir. Kamu hizmeti tartışmalarında tam bir uzlaşının sağlanamama-
sı da kamu hizmeti alanındaki batı merkezli akımların takip edilmesine 
karşın bu ayrımın Türkiye'de tam anlamıyla oturmamış olmasından yahut 
bu anlayışın bakış açılarının tam anlamıyla yerleşmemesinden kaynak-
landığı ifade edilebilir. Kaleme alınan bölümün kapsamını aşacağından 
"sector-service" ayrımı üzerinde daha fazla durulmayacaktır.

2.2. Kamusal Mal 

Kamusal mal kavramının ve kamusal malın kamu hizmetinden ay-
rıldığı noktaların tam olarak açıklanabilmesi için mal kavramının açık 
bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Kelime anlamlarının da çağ-
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rıştırdığı üzere, hizmet soyut özellik taşırken mal kavramı somut özellik 
taşımaktadır. Yalın tarifi ile insanın maddi (fiziki) gereklilikleri tatmin 
eden nesnelere/eşyalara mal denilmektedir (Vural, 2007: 2). Yani mal 
bir nesneye karşılık gelirken, hizmet eyleme karşılık gelmektedir. Mal ve 
hizmet arasındaki ayrım anlatılmak istenenin doğru bir şekilde verilmesi 
açısından faydalıdır. Ayrımın netleştirilmesinden ve ilerleyen başlıkta 
yerel hizmetin verilmesinden sonra ise belediye şirket ve iştiraklerinin 
yetki ve faaliyet alanları daha net anlaşılacaktır. 

Bu bağlamda Uğurlu'nun derlediği mal ve hizmet ayrımı başlangıç 
noktasını oluşturacaktır (Uğurlu, 2010: 18):

"- Mallar somut ürünlerdir. Örneğin, arabalar, giysiler ve maki-
neler. Hizmetler soyuttur. Kuaför hizmetleri, zararlı böcekleri kontrol 
hizmetleri örnek olarak gösterilebilir. Hizmetlerin fiziksel bir varlıkları 
yoktur.

- Bütün mallar bir dereceye kadar dayanıklıdır, yani üretildikle-
ri zamandan daha sonra tüketilebilirler. Hizmetler dayanıklı değillerdir, 
üretildikleri, teslim edildikleri/verildikleri anda yok olurlar.

- Mallar daha sonra kullanılmak üzere depolanabilirler. Böylece 
genellikle üretimleri ve tüketimleri birbirinden ayrılmıştır. Hizmetlerde 
ise üretim ve tüketim eş zamanlıdır bundan dolayı hizmetlerin üretimi ve 
tüketimi ayrıştırılamazlar.

- Malların kalitesi kontrol edilebilir yani standartlaştırılabilir ve 
üretim süreçleri sınıflandırılabilir. Aynı anda üretilen hizmetlerin kalite-
si ise farklılık gösterebilir."

Yapılan karşılaştırmanın da gösterdiği gibi mallar tek başına bele-
diye şirket ve iştirakleri açısından bir anlam ifade etmemekte, kamusal 
mal olması ve hizmet aracılığıyla insanlara ulaşması gerekmektedir. Bu 
noktada da kamusal ve özel mal ayrımı ortaya çıkmaktadır. Bireylerin 
özel ihtiyaçlarına karşılık gelen mallar özel, kolektif ihtiyaçlara karşı-
lıklı gelen mallar ise kamusal malları meydana getirmektedir (Armağan, 
2003: 160). Bir malın kamusal mı yoksa özel mi olduğu teorik tartışma-
dan öte pratik ve hukuki sonuçları da olan bir durumdur. Zira bir mal 
özel veya kamusal olması açısından kamu hukukuna yahut özel hukuka 
tabi olabilmektedir (Duran, 1984: 35).
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Sami Sıddık Onar'ın yapmış olduğu tanım ise ihtiyaç merkezli ta-
nımlamanın aksine aidiyet merkezlidir. Onar'a göre "kamu tüzel kişi-
lerinin ellerinde bulunan mallardan, kamu tarafından yararlanılanlarla, 
bir kamu hizmetine o hizmetin bir unsurunu teşkil edecek şekilde bağ-
lanmış olanlar, kamu malıdır" (Duran, 1984: 39). Yapılan bu yeni tanım 
daha geniş bir perspektif vermesi açısından önemlidir. Ancak ilk verilen 
tanımlamadan farklı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin bireysel 
ihtiyaca yönelik bir mal aynı zamanda devletin elinde bulunabilir ve bu 
durumda kamu hukuku kuralları mı yoksa özel hukuk kuralları mı uygu-
lanacağı anlaşmazlığı ortaya çıkabilir. Ayrıca bu ayrım malların kullanı-
mında bireylere belli kısıtlamaların yapılıp yapılamayacağının belirlen-
mesinde de önemli bir kriterdir (Yayla, 1993: 7). 

Kamusal mal tartışmalarında kamu maliyesi açısından "rakip ol-
mama", "dışlanamama" ve "fiyatlandırılamama (Nadaroğlu, 1996: 54)" 
ölçütleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kriterler arasında-
ki ilişkiye göre mallar; özel, kamusal ve yarı-kamusal olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Bir mal, rakip olmama ("yani bireylerin bir malın tüketi-
minde birbirleriyle rekabet etmemesi"), dışlanamama ("yani bir bireyin bir 
malın kullanımından –teknik ya da politik nedenlerle- dışlanamaması) 
ve fiyatlandırılamama  (bireylerin malın tüketiminden mahrum edileme-
mesinin ve bir talebin söz konusu olmamasının sonucu olarak malın fi-
yatlandırılamaması) özelliklerinden her birinin tamamına sahip ise tam 
kamusal mal, üçüne de sahip değilse özel mal olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca bir mal, rakip olmama, dışlanamama ve fiyatlandırılamama özel-
liklerinden yalnızca birini içeriyorsa yarı-kamusal mal olarak adlandırıl-
maktadır (Akgül Yılmaz, 2013: 24-27; Arslan, 2012: 24-25). Tablo 1'de 
mallar arasındaki sınıflandırma detaylı olarak aktarılmıştır.
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Tablo 1: Kamusal Mal ve Özel Mal Ayrımı
      Rakip Olunamaz                                                Rakip Olunabilir

D
ış

la
na

m
az

Tam Kamusal Mallar

1. Dışlama maliyetleri yüksektir.
2. Doğrudan devlet tarafından ya da 

devletin izin verdiği özel firmalarca 
üretilir.

3. Kamu bütçelerince dağıtılır.
4. Zorunlu vergi gelirleriyle finanse 

edilir.
5. Faydaları bölünemez.
6. Fiyatlandırılamazlar.
7. Faydasından mahrum 

bırakılamama.

Yarı Kamusal Mallar
(Ortak Havuz Kaynakları)

1. Faydaları ortak tüketilen ancak 
sıkışabilen mallar.

2. Özel firmalarca ya da kamu 
kesimince üretilir.

3. Piyasalarca ya da doğrudan kamu 
bütçelerince dağıtılır.

4. Satış gelirlerinden (kullanım 
ücretlerinden) ya da vergi 
gelirlerinden finanse edilir. 
Örnekler: Parklar, ortak mallar, 
kamu yüzme havuzları

D
ış

la
na

bi
lir

Yarı Kamusal Mallar
(Kulüp Malları)
1. Dışsallık yayan özel mallar.
2.  Özel firmalarca üretilir.
3. Sübvansiyonlar ya da düzeltici 

vergilerle piyasalarca dağıtılır.
4. Satış gelirlerinden finanse 

edilir. Örnekler: Okullar, taşıma 
sistemleri, sağlık hizmetleri, aşılama 
faaliyetleri, kablolu TV, sıkışıklık 
olmayan köprü, özel yüzme havuzu, 
golf kulübü

Tam Özel Mallar
1. Dışlama maliyetleri düşük.
2. Özel firmalarca üretilir.
3. Piyasalarca dağıtılır.
4. Satış gelirlerinden finanse edilir.
5. Faydaları bölünebilir.
6. Fiyatlandırılabilirler.
7. Faydasından mahrum 

bırakılabilirler.

Kaynak: Gülay Akgül Yılmaz, 2013. Kamu Maliyesi. 4th ed. İstanbul: Türkmen Kitapevi, 24-27;  M. 
Oğuz Arslan. 2012. "Kamu Maliyesinin İşlevleri." içinde Kamu Maliyesi, ed. Şebnem Tosunoğ-
lu ve Y. Tamer Ergül. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 26.

Belediye şirket ve iştiraklerinin çıktıları yukarıda yer alan Tablo 
1'den de anlaşılacağı üzere yarı-kamusal mal kategorisi içerisinde değer-
lendirilmektedir. Yarı-kamusal malları özel ve kamusal mallardan ayıran 
temel özellikler birden fazla bireyin bu hizmetten yararlanıyor ve özel 
sektörce de ikame edilebiliyor olmasıdır (Mutluer ve Öner, 2009: 28). 
Yine Tablo 1'de verilen örneklerde olduğu gibi kamu yüzme havuzları, 
taşıma sistemleri ve bunlara eklenebilecek olan araç parkları, asfalt ve 
gıda gibi mal sunumları hem belediyelerce hem de özel sektörce yerine 
getirilebilmektedir.
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Daha önceden de bahsedildiği üzere kamusal mallar üzerinde kap-
samın dışına çıkılmaması adına daha fazla durulmayacaktır. Ancak ko-
nuyla ilgili olarak kamu hizmeti ve kamusal mallar arasındaki organik 
bağdan da söz edilmesi yararlı olacaktır. Genel olarak malların, özelde 
ise kamusal/yarı-kamusal/özel malların incelenen konu açısından tek 
başına varlıkları bir anlam ifade etmemektedir. Konu açısından belli 
bir yönetim/organizasyon altında kamusal/yarı-kamusal/özel malların 
bireylerin kullanıma sunulması, yani ihtiyacın giderilmesi yönünde atı-
lan adımların bir anlamı olmaktadır. Fakat kamusal/yarı-kamusal/özel 
olmaksızın (somut-fiziki bir nesnenin yokluğunda) kamu hizmetinden söz 
edilebilmektedir. Kısacası, devlet ve/veya belediyelerin tek başına ka-
musal hizmetlerinden söz edilebilirken, kamusal/yarı-kamusal malların 
var olduğu bir durumda doğal olarak kamu hizmetinden de söz edilebil-
mektedir.

2.3. Yerel Hizmetler

Kamusal mal ve hizmetlerin tanımlanması ve sınıflandırılması ger-
çekleştirilmesi (tatmin edilmesi) gereken ihtiyaçların hangi idari otorite-
lerce yerine getirilmesi gerektiği konusunda yöneticilere ve politika yapı-
cılara yol göstermektedir. Çünkü gerek merkezi yönetimin gerekse yerel 
idarelerin gelirleri devlet olmanın verdiği güç ve yetki ile elde edilen 
ekonomik kamusal kaynaklardan oluşmaktadır. Yani Türkiye özelinde, 
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kaynaklarını harcamakla 
yetkili iki otorite bulunmakta, fakat bu iki otorite de finansmanını aynı 
kaynaktan sağlamak durumunda kalmaktadır. Bu olgu doğal olarak bir 
bölüşümü de beraberinde getirmektedir.

Merkezi ve yerel hizmet ayrımı da yukarıda verilen zorunluluklar-
dan ortaya çıkmakta ve yetkilileri, ekonomik gereklilikler (kaynağın et-
kin ve/veya verimli kullanılması) gibi birçok bölüşüm ölçü belirlemeye 
itmektedir (Mutluer ve Öner, 2009: 16-17). Kamu gelirlerinin dağılımı-
nın incelendiği "mali tevzin" ilminin de önemli konuları arasında yer 
alan merkez-yerel arasındaki gelir ve görev-sorumluluk-hizmet bölüşü-
mü belli ilkeler etrafında yapılmaktadır. Mutluer ve Öner'in sıralamış ol-
dukları ilkeler konuyla ilgili olarak aynen verilecektir (Mutluer ve Öner, 
2009: 16):
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"- Bölüştürme yapılması gerekli olan kamu hizmetlerinin açık bir 
şekilde belirlenmesi,

- Merkezi idare ile mahalli idareler arasında hizmet boşluğu bıra-
kılmaması,

- Hizmet bölüştürülmesinde mükerrerliğe yer verilmemesi,

- Hizmetlerin en uygun idareye bırakılmasıdır."

Politika yapıcıların ve idarecilerin öncülüğünde veya rehberliğinde 
yasa koyucuların dikkate alması gereken bu ilkelerin ana özelliği daha 
önce de ifade edildiği gibi kamu kaynaklarının en etkin/verimli şekilde 
kullanılarak bireylerin ihtiyaçlarının optimal düzeyde tatmin edilmesi 
gerektiğidir. Mutluer ve Öner'in yukarıda sayılan ilkelerinin ilk üçü bir-
birleriyle doğrudan ilişkili süreçleri ve yasama faaliyetini içerirken, son 
ilke daha çok iktisadi hassasiyetleri içermektedir. Kaleme alınan konu 
açısından (ilk üç maddenin son maddeyi belirlemesi bakımından önemi 
inkâr edilmemekle birlikte) son ilkenin diğerlerine göre daha önemli ol-
duğu söylenebilir. Bunların dışında Şekil 1'de de gösterildiği üzere yu-
karıdaki ilkelerin ışığında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında 
belirli kriterlere kamusal mal ve hizmetler bölüştürülmektedir.

Şekil 1: Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Mal ve Hizmetlerin 
Bölüşülmesini Belirleyen Ölçütler

Bölüşüm Ölçütleri

Geleneksel Ölçütler

Yasal Ölçütler

Ekonomik Ölçütler

Etkinlik Ölçütü
Talep Edilmeleri 

Bakımından

Üretim Tekniği 
Bakımından

Kamusal Mal ve 
Hizmetler

Yarı Kamusal 
Mal ve Hizmetler

Özel Mal ve 
Hizmetler

Hizmetlerin ve 
Faydalarının 

Bölünebilirliği

Kaynak: M. Kâmil Mutluer ve Erdoğan Öner. 2009. Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi. 
İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 19-28.
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Sık sık tekrarlandığı gibi hizmet bölüşümünde (yine Şekil 1'den 
de görüleceği üzere) yasal ve geleneksel bölüşüm kriterleriyle beraber 
ve onlardan daha belirleyici olarak ekonomik ölçütler yer almaktadır. 
Kaynakların sınırlı oluşu, etkin/verimli kullanılmasını gerektirmekte, bu 
da ekonomik ölçütlerin önemini artırmaktadır. Bireylerin ulusal ve genel 
ihtiyaçlarının merkezi yönetimce, yerel ve nispeten özel ihtiyaçlarının 
ise yerel makamlarca yerine getirilmesi gerektiği yaygın kabuldür. Daha 
açık bir ifadeyle, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, hızlı tatmin edilmesi, 
düşük maliyetle maksimum faydanın sağlanması gibi faktörler bir takım 
hizmetlerin yerel düzeye bırakılmasının nedenleri arasında sayılabilir 
(Berk, 2003: 49). 

Kamusal mal ve hizmetlerin merkez ve yerel arasında bölüştürül-
mesi konusunda yapılan bir diğer değerlendirme ise yerel ihtiyaçların 
yanında hizmetin coğrafi bölümlenebilirliğinin belirleyici kriter olup ol-
madığı konusudur (Karahanoğulları, 2001: 336). Coğrafi değerlendirme-
de mekânsal bir ayrım olarak da kent hizmetinin tartışmaya dâhil olduğu 
görülmektedir. Kentsel hizmetler, hizmetin ve/veya faydasının kentsel 
bir alanda bölünebilmesine göre belirlendiği, o bölge halkının ihtiyaçla-
rına özgü olduğu gibi ifadelerle gerekçelendirilmektedir (Sezer ve Vural, 
2010: 209). 

Kentsel hizmet veya genel ifadesi ise yerel hizmetlerin sunumunda 
Türkiye'deki idari sistem düşünüldüğünde yetkili kurumlar belediyeler 
ve il özel idareleridir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında etkinlik, verim-
lilik ve benzeri nispi yetersizliklerinden (Karahanoğulları, 2001: 336) ve 
bunun yanında 6360 sayılı Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyele-
rinin kurulduğu illerde il özel idarelerinin kaldırılmasından dolayı yerel 
hizmet sunucuları olarak belediyeler inceleme konusu olmuştur.

Hizmetlerin merkezi nitelik mi yoksa yerel nitelik mi taşıdığını be-
lirleyen bir diğer sebepse ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu siyasi 
ve ekonomik durum ile toplumun sosyo-ekonomik düzeyleridir. Türkiye 
özelinde konuyu detaylandırmak gerekirse; bireylerin gelir ve eğitim dü-
zeyleri arttıkça ihtiyaçlarını karşılamak üzere yönetime daha fazla katıl-
ması, hizmetlerin ihtiyaçlarına uygun sunulması konusunda taleplerinin 
artması, Avrupa Birliği ve dünyanın yerelleşme yönelimleri gibi pek çok 
nedenlerden dolayı geçmişte merkezi idarenin yerine getirdiği hizmetle-
rin birçoğu yerel nitelik kazanmıştır (Özel, Eren ve İnal, 2009: 36; Sezer 
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ve Vural, 2010: 206). Kısacası günümüzde, belediye sınırları içerisinde 
gerçekleşen tüm kamusal (tam kamusal – yarı kamusal) nitelikteki hiz-
metlerin yerel hizmet kategorisine dâhil edilmesi gerektiği genel eğilimi-
nin olduğu yorumu yapılabilir. 

Mutluer ve Öner'in yapmış oldukları aşağıdaki değerlendirme ko-
nuyu özetler niteliktedir (2009: 28-29):

"…kamusal mal ve hizmetlerden tüm ülkeyi ilgilendiren mal üre-
timi ve hizmet sunulması, genelde merkezi idareler tarafından gerçek-
leştirilir. Bunun iki nedeni bulunur. Bunlardan birisi, hizmetin faydası-
nın bölünememesidir. Diğer neden de, sözü edilen malların üretiminin 
ve hizmetlerin ifasının çok maliyetli olması ve finansmanının vergilerle 
karşılanmasıdır. Yarı kamusal mal ve hizmetler ise, zamana ve mekâna 
göre ya merkezi idareler tarafından ya da mahalli idareler ile ortaklaşa 
yürütülebilir.

…Yani özetle söylemek gerekirse, hangi mal ve hizmetlerin mer-
kezi idare hangilerinin ortaklaşa ve hangilerinin mahalli idareler tara-
fından yerine getirilmesinin gerekli olduğunu kesin çizgilerle ifade et-
mek pek doğru değildir. Söz edilen ölçütlerle birlikte, bu yöndeki genel 
eğilimin, yarı toplumsal mal ve hizmet üretiminin her iki idare arasında 
birlikte yerine getirildiği ve yavaş yavaş da yarı toplumsal mal ve hizmet 
alanlarında mahalli idarelerin sorumluluklarının artmakta olduğunu ifa-
de edebiliriz."

Bu başlık altında aktarılan görüşleri birlikte değerlendirdiğimizde 
teorik ve pratik olmak üzere iki bakış açısının hâkim olduğunu görmekte-
yiz. Teorik zeminde tartışmaların, devletin olmazsa olmaz ve bölünemez 
mal ve hizmetlerinin dışında kalan tüm mal ve hizmetlerin ya özel kuru-
luşlarca ya yerel birimlerce ya da ortaklaşa yerine getirilmesi gerektiği 
etrafında yürütüldüğü görülmektedir. Pratik zeminde ise, etkinlik, verim-
lilik, ekonomik ve siyasi uygulanabilirlik gibi kriterler etrafında hizmet 
bölüşümünün yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak, yasa koyucuların ve politika yapıcılarının teorik ze-
minde verilen görüşlerle vizyonlarını belirlemelerinin, pratik zeminde 
yapılan görüşlerin doğrultusunda karar almalarının "bireysel ve toplum-
sal ihtiyaçların" etkin ve verimli bir şekilde tatmin edilmesinde oldukça 
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.       
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3. BELEDİYE GELİRLERİ

Devlet, merkezi ve yerel ayırt etmeksizin, toplumun ihtiyaçlarına 
yönelik çeşitli mal ve hizmetleri üretmekle ve/veya üretilmesini sağla-
makla görevlidir. Asli zorunluluk, tam kamusal mal ve hizmetler olsa da 
ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi durumuna göre yarı kamusal ve bö-
lünebilir özel mal ve hizmet olmak üzere çeşitlenebilen bu faaliyet alanı 
elbette ki bir finansmana ihtiyaç duyacaktır. Başta, tam kamusal mal ve 
hizmetlerin finansmanı olarak vergilerin yer aldığı gelir kalemlerinin ya-
nında yarı kamusal ve bölünebilir özel mal ve hizmetlerin finansmanında 
vergi benzeri gelirler ve katılım/kullanım bedelleri vb. kalemler de yer 
almaktadır (Çakır, 2012: 106).

Esasında kamusal gelirlerin sınıflandırılmasında tek bir dilin kul-
lanılmadığı görülmektedir. Bazı yazarlar kamusal gelirleri; zorla elde 
edilen gelirler, zorlama olmadan elde edilen gelirler ve parasal işlerden 
elde edilen gelirler (Çakır, 2012) şeklinde, bazı yazarlar da vergi gelirle-
ri, vergi benzeri gelirler ve diğer kamu gelirleri şeklinde üçe ayırmakta-
dır (Mutluer & Öner, 2009: 29-36). Belediyeler de kamu kurumu olarak 
yukarıda bahsedilen gelir kalemlerinden bir veya birden fazlasından elde 
etmiş olduğu kaynakla mal ve hizmetlerini finansa etmektedir.

Belediyelerin gelirlerini temelde genel bütçe vergi gelirlerinden 
çeşitli yollarla (yasal pay ve yardım) alınan paylar ve öz gelirler olmak 
üzere ikiye ayırmak mümkündür (Acar & Aydın, 2015: 1). Merkezi büt-
çeden yerel yönetimlere ayrılan vergi paylarının teoride hangi kriterler 
veya yöntemler ile yapılmakta olduğu hususuna, kaleme alınan konunun 
kapsamının dışında olduğu için ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır. An-
cak belediye öz gelirlerine geçilmeden önce merkez-yerel arasında gelir 
paylaşımlarında hangi ölçütlere dikkat edilmesi gerektiğine değinilmeli-
dir. Bu bağlamda gelir bölüşümü yapılırken (Mutluer & Öner, 2009: 37);

"- Mahalli idarelere verilen görevleri hakkıyla yerine getirecek 
miktarda gelir sağlanmalıdır.

- Merkezi ve mahalli idarelere gelir sağlamak amacıyla mükellef-
ler aşırı derecede vergilendirilmemelidir.

- Değişik idarelere vergi alma yetkisi verildiğinde vergilendirme 
alanlarında boşluklar bırakılmamalıdır.

- Bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları giderecek önlem-
ler dikkate alınmalıdır.
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Yukarıda verilen ilkeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 
hem devletin hem de bireylerin mağdur edilmemesi hassasiyeti göze 
çarpmaktadır. Bir yandan az vergi alınmasıyla devletin kaynak sıkıntısı 
çekmemesi istenirken diğer yandan fazla vergilendirme ile de vatandaş-
ların mağdur edilmemesi istenmektedir. Devletin asli görevinin bireylere 
hizmet olduğu düşünüldüğünde nihai faydanın bireyler lehine olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun yanında alınan vergilerin bireylere olan yükü ile 
devletin tüm bireylerin vergilerini birleştirerek yerine getirdiği hizmetler 
birlikte değerlendirilmediğinde elde edilen fayda elbette ki ilk durum-
dan fersah fersah fazladır.

Teorik tartışmaların yeterli düzeyde verildiği düşüncesi ile bölüm 
konusu olan belediye gelirlerine yoğunlaşılması yararlı olacaktır. Beledi-
ye gelirlerinin yukarıda da ifade edildiği üzere temelde merkezi bütçeden 
alınan paylar ve öz gelirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezi büt-
çeden alınan paylar, 5779 sayılı ve 02.07.2008 tarihli İl Özel İdarelerine 
ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkın-
da Kanun ile belirlenmektedir. İlgili yasanın değişikliğe uğramadan 
önceki 2. maddesinin 2. fıkrasında bu oran belediyeler için "Genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilâtı toplamının; yüzde 2,85'i büyükşehir dışındaki bele-
diyelere, yüzde 2,50'si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'i il özel 
idarelerine ayrılır" şeklinde belirlenmiş, daha sonra ise aynı yasanın aynı 
madde ve fıkrasındaki oranlar güncellenmiştir. 

6360 sayılı ve 06.12.2012 tarihli On Dört İlde Büyükşehir Beledi-
yesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Genel büt-
çe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50'si büyükşehir dışındaki 
belediyelere, yüzde 4,50'si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 
0,5'i il özel idarelerine ayrılır" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca yine 6360 
sayılı Kanun ile 5779 sayılı Kanun'un 2. maddesinin 3. fıkrasında %5 
olan büyükşehir belediyelerinin payı % 6'ya çıkarılmıştır. Yapılan son 
değişiklikler ile ilgili kısım "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen 
özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6'sı ile genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe be-
lediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak 
ayrılır" olarak güncellenmiştir.
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5779 sayılı Kanun'da yukarıda verilen değişikliklerin (Arıkboğa, 
2016: 283) yapılması 6360 sayılı Kanun ile 14 yeni büyükşehir beledi-
yesinin kurulması ve 30 büyükşehir belediyesinin bulunduğu ilde de il 
özel idarelerinin kapatılarak, bu illerdeki belediye sorumluluk alanları-
nın mülki sınırlarına kadar genişlemesi ve ayrıca il özel idaresi sayısının 
51'e düşmesinden kaynaklanmaktadır. Daha açık ifadesi ile sorumluluk 
alanlarının çeşitlenmesi ve coğrafi olarak genişlemesinden dolayı büyük-
şehir belediyelerine ve ilçe belediyelerine sorumluluklarına bağlı olarak 
kaynak artımı yapılmıştır. Bunların dışında birçok diğer kriter ve oran-
larca kaynak aktarımı ilgili yasalarca yapılmaktadır. Ancak konu kap-
samı belediye gelirleri kaynaklarından şirket ve iştirakler olmasından 
dolayı, merkezi bütçeden ayrılan paylara daha fazla yer verilmemiştir.    

4. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İŞTİRAKLER

Belediyelerin merkezi ve yerel vergilerin, harç, resim ve benzeri 
zorlama (devletin egemenlik hakkıyla zorla/zorunlu olarak aldığı) ile elde 
edilen gelirlerinin yanında, zorlama olmadan elde etmiş olduğu gelirleri 
de mevcuttur. Zorlama olmadan elde edilen gelirler de kendi içerisinde 
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar, isteğe bağlı borçlanma, 
mali tekeller olmak üzere dört grupta toplanmaktadır (Çakır, 2012: 114). 
Konu açısından teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ayrıntılı olarak incelen-
mektedir.

Yazının başında da ifade edildiği gibi teorik bir takım görüşler ol-
makla birlikte esas belirleyici olan, daha doğrusu uygulamayı belirleyen 
hukuk devleti çerçevesinde yasalardır. Dolayısıyla teoride her ne kadar 
belli görüşler ifade edilse de belediye şirket ve iştirakleri ile ilgili düzen-
lemeler Türkiye'de 5393 sayılı ve 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu 
çerçevesinde gerçekleşmektedir (MİGM, 2016). İlgili kanunun Malî Hü-
kümler kısmının Belediye Gelir ve Giderleri başlığının 59. maddesinin 
(d), (e) ve (h) hükümleri belediye şirket ve iştiraklerini doğrudan ilgilen-
dirmektedir (Acar & Aydın, 2015: 2):

"d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değer-
lendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil 
edilecek hizmet karşılığı ücretler.
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h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak ge-
lirler"

Tüm belediyeler için geçerli olan 5393 sayılı Kanun'a ek olarak 
5216 sayılı ve 10.07.2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu da bü-
yükşehir gelirleri ve ilçe belediyeleri arasında gelir bölüşümü hakkında 
konuyla ilgili çeşitli düzenlemeleri öngörmüştür (MİGM, 2016). 2464 
sayılı ve 26.05.1981 tarihli Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. madde-
sinden de yasal dayanak alan 5216 sayılı Kanun'un 23. maddesinin ilgili 
fıkraları ise şöyledir:

"d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, 
spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil 
edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.

f) 7'nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin 
işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediye-
lerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak 
%50'si.

k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılatından 
büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alı-
nan hisseler.

l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.

m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler."

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
benzer hükümler içermesinin yanında, büyükşehir alanında kademeli bir 
belediye öngörülmesinden dolayı hem işbölümünü hem de kaynak bölü-
münü tespit eden hükümler de içermektedir. Böylece hizmetlerin kimler 
tarafından ve hangi kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirileceği tespit 
edilmektedir. Bu yasal düzenlemelerin ve zeminin dışında 6360 sayı-
lı Kanun da belediye şirketleri ve büyükşehir-ilçe belediyesi arasında 
yetki-sorumluluk-kaynak dağılımı hakkında hükümleri barındırmakta-
dır. Yazının kaleme alındığı tarih itibari ile en güncel düzenlemeye göre 
büyükşehir belediyelerine kapalı-açık otopark kurma, işletme yetkisi ve-
rilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinde olan otoparklar büyükşehre devredil-
miştir (TBB, 2014: 13). 
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Ayrıca 6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerine coğrafi, nüfus 
gibi sebeplerden dolayı yetki alanında olmayan bazı işlerin devredilme-
sine imkân vermektedir. Bu işletme ve/veya yetki-sorumluluk alanları 
(TBB, 2014: 14): 

"- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, 
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek,

- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlet-
mek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,

- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde ya-
pılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denet-
lemek."

Belediyeler aktarılan alanlarda 5393 sayılı Kanun'un 70 ve 71. 
maddelerine göre özel hukuka tabi şirket ve işletme kurabilmektedirler3. 
Yasal zemini 2464, 5779, 5393, 5216 sayılı Kanun'lardan alan belediye 
işletme ve iştirakleri bahsi geçen Kanunların verilen maddelerinden de 
açıkça anlaşıldığı üzere belediyelerin kamu yararına kâr sağladığı ya-
hut kamu faydasını esas alan ancak kaynağını büyük oranda ücretlerden 
karşılayan tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır (Mutluer & Öner, 
2009: 51). Merkezi düzeyde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yerel yan-
sımasının benzeri olan Belediye İştiraki Teşebbüslerinin farklılaştıkları 
nokta yerel hizmet alanının belirli coğrafya ve çoğunlukla yerel ihtiyaçlar 
ile sınırlanmasıdır. Kamusal hizmet ve malların incelendiği önceki baş-
lıklarda vurgulandığı gibi zamanın şartlarına göre belli dönemlerde kamu 
ön plana çıkarken belli dönemlerde özel firmalar ön plana çıkmaktadır 
(Çetinkaya ve Demirbaş, 2010: 9).

Belediye şirketlerinin, birbiri ile rekabet içerisinde olan iki ana 
özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki müteşebbisin özel kişi değil kamu 
tüzel kişisi olması, ikincisi ise çalışma şekli ve üretiminin piyasa şart-
larına göre şekillenmesidir. Bu ikili yapı birbirleriyle doğru değil, ters 

3 5393 Sayılı Kanun: 
 Madde 70- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirti-

len usûllere göre şirket kurabilir.
 Madde 71- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle 

bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.
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orantılı olarak çalışması bir takım endişeleri de beraberinde getirmekte-
dir. Mutluer ve Öner, belediye şirketlerinin bu özelliği ile ilgili şu değer-
lendirmelerde bulunmaktadır (Mutluer ve Öner, 2009: 51):

"Mahalli idare işletmelerinin üstlenmiş olduğu bu ikili fonksiyon, 
tabii ki sonuç olarak biri biriyle aynı yönde çalışmazlar. Yani işletmele-
rin sosyal amaçla yönetilmesi halinde işletmelerin belirlemiş oldukları 
fiyatlar, idari fiyatlar olup maliyetler düzeyine yakın, hatta bazı durum-
larda maliyetin altında dahi olabilir. Sözü edilen işletmelerin maliyetin 
altında fiyat tespit etmeleri halinde, ortaya çıkan zararlar mahalli idare-
lerin bütçelerinden karşılanır. İşletmelerin özel işletmeler şeklinde fiyat 
tespiti ise, iyi yönetildiği takdirde mahalli idareler belirli miktarda gelir 
sağlayabilirler. Ancak bu durumda sosyal amaçtan uzaklaşılmış olur."

Belediye şirketlerinin kuruluşunu veya özel sektöre devrini büyük 
oranda dünya ekonomik eğilimi etkilese de ülkenin içinde bulunduğu 
özel durumlar üstün gelebilmektedir. Piyasa mekanizmalarının adil işle-
mediği, özel sektörün hizmetleri karşılayabilecek yeterli altyapıya sahip 
olmadığı durumlarda belediye iktisadi teşebbüslerinin öne çıktığı görül-
mektedir. Bu durum Türkiye özelinde düşünüldüğünde kent nüfusunun 
çok hızlı bir şekilde artması ulaşım, konut, altyapı, eğitim ve sağlık gibi 
sektörlerde kamu kuruluşlarının kamusal fayda adına harekete geçmesi-
ni zorunlu kılmıştır (Berk, 2003: 51). Tablo 2'de belediye teşebbüslerinin 
şirketlerinin kurulma nedenleri detaylı olarak verilmiştir.
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Tablo 2: Kamu ve Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Kurulma Nedenleri

Ekonomik 
ve Finansal 
Nedenler

Yerel doğal tekeller: Su, gaz ve ulaşım gibi hizmetler belediyelerin kamu teşebbüsleri 
kurmalarına yol açmıştır.

Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin üstlenmediği temel ihtiyaç maddelerinin ma-
kul fiyatlarla yerel tüketicilere sağlanmasının temini: Ekmek, un, et, şeker ve kömür gibi 
ihtiyaçların temini; tanzim satış mağazaları; kreş, düğün ve nikâh salonlarının kurulup iş-
letilmesi, içme suyu temini ve halka ulaştırılması gibi görevler Devlet veya Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri tarafından yeterince yerine getirilemediğinden belediyeler bu alanlarda aktif 
rol alma ihtiyacı duymuşlardır.

Yeni gelir kaynakları yaratma isteği: Otoparklar, iş hanları, oteller, soğuk hava depoları, 
içme ve maden suyu tesisleri yapıp işletmek gibi faaliyetlerde bulunarak finansman ve ek 
gelir sağlayacak yeni kaynaklar ortaya çıkarmışlardır.

Özel bankaların sermaye şirketlerine sundukları kredi imkânlarından yararlanma isteği: 
Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belediyelerin diledikleri bankalarla çalışmaları 
mümkün değildir. Oysa özel hukuk tüzel kişileri bu konuda daha serbest hareket edebil-
mekte, özellikle özel sektör bankalarının kendilerine sunduğu kredi olanaklarından daha 
serbest bir biçimde yararlanabilmektedirler.

Yerel kalkınma girişimlerine öncülük çabaları: Yerel yönetimler, sermaye ve müteşebbis 
kıtlığını, yerel vergi gelirleri ve bürokratlarla aşmaya çalışmış, halı, dokuma, konfeksiyon, 
kaplıca, tatil köyü gibi kalkınma projelerini üstlenerek yerel kalkınmaya öncülük etmiştir.

Özerklik 
Arayışı

Hizmet sunumunu olumsuz etkileyen mevcut bürokratik yapının dışına çıkma isteği: 
Kamu hukukunun ve bürokrasinin katı kuralları ve ağır karar alma mekanizmaları yerel 
ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.

Merkezi yönetimin denetiminden kurtulma isteği: Belediyeler kamu hukukuna tabi ol-
duğundan merkezi yönetimin (Bakanlıklar, Sayıştay vb.) denetimi altındadırlar. Belediye 
İktisadi Teşebbüslerinin çoğu özel hukuka bağlı olduklarından sadece Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın denetimi altında olup, denetimleri özel hukuk hükümlerine göre gerçekleş-
mektedir.

İstihdam 
Serbestliği 
Arayışı

Belediye iktidarının mensup olduğu partinin yerel kadrolarına ve yandaşlarına istihdam 
sağlama isteği: Belediyelerin bu amaçla İktisadi Teşebbüs kurdukları ya da kurulmuş 
olanları bu amaçla kullandıkları gözlenmektedir

Nitelikli eleman istihdam etme isteği: Belediyelerin tabi olduğu ücret rejimi nitelikli ele-
manları istihdam etmeye imkân vermediğinden kurulan şirketlerin yönetim kademelerine 
getirilen nitelikli elemanlara ek gelir olanakları sunulmaktadır.

Kaynak: Ahmet Berk, 2003. "Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri." Sayıştay Dergisi (49): 56-
57'den oluşturulmuştur.

Belediye şirket ve iştiraklerinin net olarak anlaşılması, kamu ikti-
sadi teşebbüslerinden ve özel teşebbüslerden ayırt edilmesine bağlıdır. 
Bu bağlamda belediye şirket ve iştirakleri şu ayırt edici özelliklere sa-
hiptir (Berk, 2003: 52-53): a- Belediye tarafından kurulur veya belediyece 
ortak olunur. b- Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olmalıdır. 
(Daha az sermaye durumunda Belediye İştirakinden söz edilebilir.) c- Yö-
netimi belediyenin elinde olmalıdır. d- Belediyenin görev alanına giren 
bir konuda faaliyet gösterirler. e- Belediye Bütçesinden bağımsız bir büt-
çeye sahiptirler. f- Özel hukuk tüzel kişisidirler.   
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Yasal zeminini kamu hukukunda alsalar ve kamu sermayesi ile 
kurulsalar/katılsalar da belediye şirketleri ve iştirakleri özel hukuka ta-
bidirler. Bundan dolayı yukarıda bahsedilen kanunların yanında 6102 
sayılı ve 13.01.2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'na göre kolektif şir-
ket, komandit şirket ve anonim şirket olmak üzere üç şekilde kurulmakta 
ve kamu tüzel kişilerinin seçilen üyelerince veya üyelerinin de katılımı 
ile yönetilmektedirler. Belediye şirketlerinin ikili (hem kamu sermaye-
si içermesi hem de şirket oluşu) yapısı gereği alım-satım konularında 
ihale kanunları da gündeme gelmektedir. Bu bağlamda 2886 sayılı ve 
10.09.1983 tarihli Devlet İhale Kanunu incelendiğinde belediye şirket-
lerinin (iştiraklerin yönetimleri zaten özel kişilerden olduğundan) kap-
sam dışında kaldığı ve özel girişim olarak kabul edildiği görülmektedir. 
Ancak 4734 sayılı ve 22.1.2002 tarihli Kamu İhale Kanunu'na göre ise 
sermayesinin yarısından fazlası kamu kaynağı olması durumunda bele-
diye şirketleri 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabiidir (Dönmez, 2015).

İhale kanunlarındaki bu farklı uygulama yönetim boyutunda da 
yansımasını bulmaktadır. Şirket olarak görülen ve "isimlendirilen" Be-
lediye İktisadi Teşebbüslerinin yönetimine, kurum temsilcilerinin de 
katılması (çoğunlukla da üst düzey siyasilerin katılımı olmaktadır), ku-
rumların şirket olarak değil, belediye birimi olarak yönetilmesi sonucu-
nu doğurmaktadır. İstisnaların varlığı inkâr edilmemekle birlikte hizmet 
ve fiyat gibi temel politikaların piyasa şartlarından çok, siyasi kararlar-
la alındığı söylenebilir. Bu durum elbette şirketlerin etkin, verimli veya 
kârlı çalışmalarının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır (Özde-
mir, 2011: 72).

Dilbirliği'nin 1995 yılında belediye şirketlerinde yaşanan prob-
lemleri ele aldığı yazısından günümüze kadar kayda değer değişimlerin 
yaşandığını söylemek oldukça güçtür. Hâlihazırda dile getirilen sorun-
ların benzer nedenlere dayandığı söylenebilir. Dilbirliği'nin ifade ettiği 
sorunlar (Dilbirliği, 1995: 77-78):

"- Şirketlerdeki belediye hisselerinin % 50'yi aşması, yönetim ku-
rulu başkan ve üyelerinin genelde belediye çalışanlarından ol-
ması ve bunların mali ya da cezai sorumluluklarının olmayışı, 

- Şirketlerin kuruluş aşamasında, yer seçimi, rekabet, kalifiye 
eleman temini, pazarlama gibi serbest piyasa koşullarına riayet 
edilmemesi,
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-  Politik istihdam neticesinde iktisadi ve ticari anlayışın hâkim 
kılınamayışının ortaya çıkardığı sıkıntılar,

- Plansız ve hesapsız harcama sonucunda şirketlerin aşırı borç 
yükü altında sürekli zarar etmeleri,

- Siyasi saikle, aşırı personel istihdamı neticesi dinamik çalışma 
yönteminden uzaklaşma,

- Merkezi idarenin bu şirketleri denetleyememesi ve bu şirketle-
rin borç yüklerinin de belediyeler üzerine binmesi."

Dilbirliği'nin sıralamış olduğu bu yönetimsel sorunların devam et-
tiğini ancak aktarıldığı kadar katı ve olumsuz olduğunu söylemek, başa-
rılı belediye şirketlerine ve belediyelere haksızlık olacaktır. Kurumsal-
laşmanın ve kalifiye siyasilerin varlığı belli belediyelerde oldukça önemli 
sonuçlar doğurduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin birçok şirket ve iştirakleri örnek olarak verilebilir. Hem 
toplumsal hem de ekonomik faydalarının diğer belediye şirketlerine ör-
nek teşkil ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca incelenebilir (Er-
gin, 2014; Nas, 2013).

Belediye şirket ve iştirakleri ile ilgili önemli bir husus da muhak-
kak ki denetim konusudur. Belediye teşebbüslerine yöneltilen eleştirile-
rin büyük bir çoğunluğu da denetime dairdir. Belediyelerin teşebbüsler 
dışında kalan diğer birimleri ve kendi iç işleri ve işlemleri sıkı kamusal 
denetime tabii iken teşebbüslerin idari ve finansal açıdan yeterli düzeyde 
denetime tutulduklarını söylemek güçtür. 2010 yılına kadar, özel huku-
kun diğer özel şirketler konusunda ön gördüğü düzenlemelere ek olarak 
4734 sayılı Kanunun'dan ve bazı durumlarda Başbakanlık, Maliye ve Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yüzeysel denetimlerinden söz 
edilebilir (Demirkaya, 2010: 432).

Kamu denetimi konusunda anayasal düzenlemelerden biri olan 
5018 sayılı ve 10.12.2003 tarihli Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu dahi daha önceki denetim boşluğunun yalnızca "mahalli idarelere 
bağlı ayrı tüzel kişilikleri (İSU, İZSU, İETT, EGO vb.) kısmını doldura-
bilmiştir. 2006 yılında 5018 sayılı Kanun çerçevesinde fiili olarak dene-
timlerini gerçekleştiren Sayıştay, bu denetimden 4 yıl sonra 6085 sayılı 
ve 19.12.2010 tarihli Sayıştay Kanunu ile ancak belediye şirketlerini ve 
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ortaklık hakları etrafında iştiraklerini denetleme hakkını edinebilmiştir 
(Meşe, 2011: 213). 

6085 sayılı Kanun'un ilgili 4. maddesi:

"Sayıştay;

a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sos-
yal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya 
dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortak-
lıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları hariç),

b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurduk-
ları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit 
idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,

c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlan-
ma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin 
kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit 
yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve 
kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dâhil yurt içi ve yurt dışından sağ-
lanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,

ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın 
özel hesaplar dâhil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetle-
rini, (a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya do-
laylı olarak kamu payı %50'den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız 
denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının 
denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay'a gönderilecek 
olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhası-
ran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırla-
yacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar." 

Sayıştay Kanunu'nun yenilenmesi ile denetim konusundaki eksik-
lik bir nebze azalmış, 5018 sayılı Kanun'da ön görülen kurumların kamu 
kaynaklarını etkin-verimli kullanılıp kullanılmadıkları, yöneticilerin ve/
veya harcama yetkililerinin şeffaf, saydam ve hesap verebilir olup ol-
madıkları, yasal denetime açılmıştır (Meşe, 2011: 214). Özel işletme-
lerde sermaye sahiplerinin alınan kararlardan doğrudan etkilenmeleri, 
kaynakları en iyi şekilde kullanarak maksimum fayda sağlama yönünde 
onları güdülemektedir. Ancak kamu kaynağını kullanan ve şirketin mali 
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durumundan doğrudan etkilenmeyen kamu yöneticilerinin, özel sektör 
yöneticileri kadar istekli (en azından teorik zeminde) olduklarını söyle-
mek zor görünmektedir. Bundan dolayı kamu kaynağını kullanan bele-
diye şirketlerinin kâr eden, üretim yapan, piyasada rekabet içinde olan 
bir kurum olsa da özel şirketlerden fazla kamusal denetime tâbi olmaları 
gayet normaldir.

Belediye şirketlerinin, belediye meclis kararı ve bakanlar kuru-
lu onayı ile kuruluyor olmasının bir denetim mekanizması olduğu (ön 
denetim) söyleminin (Yüzer, 2010: 117-118) yukarıda belirtilen eksik-
liklerin giderilebilmesi/önlenebilmesi bakımından yeterli olmadığı ifade 
edilebilir. Ele alınan konu itibari ile denetimden kastedilen kurulmuş 
bir şirketin işlevinin, alınan kararlarının ve mali durumunun incelenme-
si, kanuna ve kuruluş amaçlarına aykırı eylemlerin sorumlularının ise 
cezalandırılmasıdır. Belediye meclis kararı ve bakanlar kurulu onayı, 
şirketlerin denetiminden çok, belediye meclis kararının denetlenmesine 
uygun düşmektedir.

Denetim konusunda diğer bir usul ise 3056 sayılı ve 10.10.1984 
tarihli Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 20. maddesince ön görü-
len Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimidir4 (Kendirli, Başa-
ran, & Turan, 2014: 30). 

Belediye şirket ve iştiraklerinin idari vesayete tabii olması gerekip 
gerekmediği ayrı bir tartışma konusu iken, yapılan bu denetimin 1982 
Anayasasının 123. maddesindeki "idarenin bütünlüğü" ilkesi etrafında 
gerçekleşen bir "idari vesayet" olup olmadığı ayrı bir tartışmayı meydana 
getirmektedir.  

Denetimle alakalı son gelişme ise 2012/4213 karar sayılı ve 
19.12.2012 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlen-

4 3056 sayılı Kanun'un 20. maddesinin ilgili kısımları:
 "… a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir 

şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışma-
sını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, 

 b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birim-
lerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma 
ve teftiş yapmak veya yaptırmak, …"
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mesine Dair Bakanlar Kurulu Kararıdır. 2012/4213 sayılı kararda, belli 
şartları taşıyan belediye şirket veya iştiraklerinin tamamı "6102 sayılı 
Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesin-
de bağımsız denetime tabi" tutulmuştur.

5. 6360 SAYILI KANUN EKSENİNDE BELEDİYE 
ŞİRKET VE İŞTİRAKLERİ

Birbirini tamamlayan bir dizi kamu ve yerel yönetim reformları-
nın en önemli halkalarından birisini kuşkusuz 6360 sayılı Torba Kanu-
nu oluşturmaktadır. Kanun, 5393 ve 5216 sayılı Kanun'larda daha önce 
yapılan düzenlemelerin alınan geri dönüşlerle eksiklerinin tamamlan-
masını ve önerilerin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Belediye şirket ve 
iştirakleri konusuyla ilgili önemli nokta, 6360 sayılı Kanun'un, İstanbul 
ve Kocaeli illerinde uygulanmakta olan belediye sınırlarının mülki sı-
nırlara çekilmesini (yani ilde belediye sınırları dışında coğrafi alan bıra-
kılmaması) tüm diğer büyükşehir belediyelerinde de geçerli olmasını ön 
görmesidir.

Kanunun, diğer maddelerinin kendi etki alanları içerisinde önem-
leri ve doğurduğu sonuçlar diğer bölümlerde anlatıldığından, bu bölüm 
içerisinde genişleyen görev ve yetki alanlarının belediye şirket ve işti-
raklerine etkisi incelenmektedir. Belediyelerin kendilerine yüklenen 
sorumluluklar ile yerel ihtiyaçları karşılamak üzere pek tabii kaynak 
ihtiyacı duyduğu, bu kaynakların bir kısmını merkezi yönetimden ayrı-
lan paylardan karşıladığı önceki bölümlerde bahsedilmişti. Yine önceki 
bölümlerde, merkezi yönetimce gönderilen payların mahalli müşterek ih-
tiyaçları karşılamakta yetersiz olduğu, ortaya çıkan finansman boşluğunu 
kapatmak içinse (yönetsel ve pratik nedenler muhafaza edilmek kaydı 
ile) belediyelerin gelir getirici faaliyetlerde bulunduğu işlenmişti. 

Aktarılan bu gerekçeler ve bölgenin/özel sektörün imkânlarının 
kısıtlı olması dolayısıyla da belediyeler şirket ve işletmeler kurmakta, 
kurulmuş şirket ve işletmelere iştirak etmektedirler. 6360 sayılı Kanun, 
coğrafi genişlemeyle beraber, mevcut işletmelerin hitap ettiği kitleyi art-
tırmış ve bunun yanında artan nüfus ve hizmet çeşitliliği ile daha önce 
olmayan yeni şirketlerin kurulması sonucunu doğurmuştur. Her ne kadar 
belediye gelirlerinden bahsedilse de (ayrılan vergi pay ve oranları mali 
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hizmetler konusunu ilgilendirdiğinden), şirketlerin sayısındaki değişime, 
hizmet yüküne, çeşitliliğine ve yapısına yoğunlaşılmıştır.

2012 yılının sonunda kabul edilen 6360 sayılı Kanun nasıl kendin-
den önceki kanunların çıktıları üzerine kurulmuşsa, bu kanunun çıktıları 
da gelecek kanunlar için bir rehber oluşturacaktır. Dolayısıyla kanunun 
uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların tespit ve analiz edilmesi ol-
dukça önemlidir. Zira kamu kaynağının kullanılması, bu alanda optimal 
maliyet ve faydanın sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bireysel faydanın 
geçerli kriter olmaması gereken bir alan olan kamu kurumların, etkinliği 
ve verimliliği yasal düzenlemelerle sağlanabilmektedir. Bu hassasiyetlere 
uygun olarak YERELSEN yürütücülüğünde Sakarya, Ordu ve Antalya'da 
6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme 
Projesi kapsamında çalıştaylar düzenlenmiştir (YERELSEN, 2016).

Belediye yöneticileri, siyasiler ve akademisyenlerin katıldığı ça-
lıştaylarda ele alınan konulardan biri de "Belediye Şirket ve İştirakle-
ri" konusudur. Projenin Sakarya çalıştayında belediye şirketleri ile dile 
getirilen sorunların başında yukarıda da ifade edildiği üzere genişleyen 
coğrafyaya bağlı olarak artan hizmet çeşitliliği ve şirket sayılarına bağlı 
olarak kaynak (insan ve para) yetersizliği gelmektedir. Bunun yanında 
bir diğer önemli sorun ise kentleşmenin giderek artması ve bunun ölçek 
ekonomisini olumsuz etkileyebileceğidir.

6360 sayılı Kanun'un, birçok defa ifade edildiği gibi, yerel yöne-
timler alanında pek çok olumlu sonuçları olmuş, mal ve hizmet sunumun-
da minimum maliyet ile maksimum faydanın sağlanması amaçlanmıştır. 
Ancak olumlu birçok tarafına karşın, belediyelerin kırsal alanlara, mal 
ve hizmet götürmesi nüfusun ve kentleşmenin artmasına neden olmuş-
tur. Buna bağlı olarak da optimal düzeyin üzerine çıkılmış, belediyele-
rin kaynakları yetersiz kalmıştır. Fiziki ve mali yetersizliklere ek olarak,  
daha önceden de ihmal edilen belediye şirket ve iştirakleriyle ilgili yasal 
düzenlemeler, 6360 sayılı Kanun'da da ihmal edilmiştir. Metin içerisin-
de verilen kanunların 10'dan fazla olması ve merkezi yönetimin bele-
diye şirketleri ile ilgili bakış açısının net ve tutarlı olmadığının sık sık 
tekrarlanması, derli toplu bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini 
göstermektedir.

Aktarılan yukarıdaki ana sorunların bir çıktısı olarak, mal ve hiz-
metler il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşmakta veya yoğunlaşmak zorun-
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da kalmakta yahut kalite farkı oluşmaktadır. Mal ve hizmetlerin merkezi-
leşmesi ise nüfusun merkezde toplanmasına ve buna bağlı olarak çarpık 
kentleşme, alt yapı yetersizliği, suç oranlarında artış ve işsizlikle sonuç-
lanmasına neden olmaktadır. Tablo 3'te bu ve benzeri sorunlara verilen 
çözüm önerileri yer almaktadır.

Tablo 3'te önerilen çözümlerin belediye şirketleri alanında yapı-
lan akademik çalışmalarda da dile getirilen sorunlarla benzerlik taşıdığı 
söylenebilir. Ekonomik faaliyetlerin ne olması, hangi kriterler etrafında 
piyasada yer alınması gerektiği, yönetim sorunlarına, yasal eksikliklere, 
yanlışlıklara ve en son da yapısal (içsel) sorunlara kadar 4 kategori et-
rafında toplanan çözüm önerilerinin dikkate alınması oldukça önem arz 
edecektir. 

Tablo 3: Sakarya Çalıştayında Belediye Şirket ve İştirakleri ile İlgili Tespit 
Edilen Sorunlara Verilen Çözüm Önerileri

Ekonomik

Belediye gelirlerinin, genel paydan sağlananlar dışında artırılması gerekmektedir.

Özel üretim malları üretmemeli, sosyal girişimcilik ön planda tutulmalıdır.

Fiyatlama politikası toplumsal fayda ve maliyet dikkate alınarak belirlenmelidir.

Kuruluş amacı olarak önce kaynak daha sonra verimlilik hedeflenmelidir.

Dış mal ve hizmet alımı yerine mevcut şirketlerden yararlanılmalı yahut yeni şirketler 
kurulmalıdır.

Yönetsel

İlin cazibesini artıracak çalışmalar yapılmalı, kentin markalaşmasına katkı sağlanmalıdır.

Zorunlu hizmetlerin dışında yeni faaliyet alanları oluşturmalıdır.

Yeterli ve nitelikli personel istihdam edilmelidir.

Bilinçsiz ve amaçsız politikalardan uzaklaşılarak şehir vizyonu oluşturulmalıdır.

Yasal

Kamu arazilerinin belediye bünyesine geçişleri kolaylaştırılmalıdır.

Bütüncül bir mevzuat oluşturulmalıdır.

Tesisle birlikte tamamlayıcı unsurlar aynı anda ihaleye çıkarılmalıdır.

Büyükşehir-İlçe belediyeleri arasında yetkiler net olarak çizilmelidir.

Yapısal

İlin sosyo-ekonomik, coğrafi vb. özellikleri esas alınarak kurulmalıdır.

Kuruluş şartları arasına nüfus kriteri konularak etkinlik ön planda tutulmalıdır.

Merkezi idarenin bakış açısı değişmelidir.

Yerel Kalkınma ve Merkeziyetçilik konusu netleştirilmelidir.

Çalıştay çıktılarının yanında 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel 
Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi kapsamında gerçekleşen ve 
büyükşehir-ilçe belediyelerinde görev alan yöneticiler üzerinde uygula-
nan anket çalışmasından da bahsedilmelidir. İlgili anket, Merkezi-Yerel, 
Büyükşehir-İlçe, Akademisyen ve bu grupların dışında faaliyet alanları-



Belediye Şirketleri ve İştirakler254

na göre diğer birçok daire başkanlığı/müdürlüğü yöneticilerine, ayrı ayrı 
anketler (ilk kısım ortak, ikinci kısım alana özel) şeklinde uygulanmıştır. 
"Belediye Şirketleri ve İştirakler" alanındaki yöneticilere uygulanan an-
ket sonuçlarının göze çarpan ve önemli olanları ele alınmıştır.

Anket sonuçlarından ilk göze çarpan sonuç; tüm faaliyet alanla-
rında görev alan yöneticilere uygulanan anketin ilk bölümünde yer alan 
6360 sayılı Kanun'la hizmet alanındaki coğrafi genişlemenin talep edilen 
hizmetlerin niteliği ve niceliğinde bir değişim olup olmadığı sorusuna 
verilen cevaptır. Soruya cevap veren yöneticilerin %72'si talep edilen 
hizmetlerde hem nitelik hem de nicelik yönünden artış olduğunu söyler-
ken, bu oran Belediye Şirket ve İştirakleri birimlerinde ve çalışanlarında 
%100'e ulaşmaktadır. Bu orana en yakın oran ise Çevre ve Atık Yönetimi 
birim yöneticilerinin verdiği yaklaşık %82'lik orandır. Belediye Şirket ve 
İştirakleri birim yöneticilerinin tamamının, Çevre ve Atık Yönetimi bi-
rim yöneticilerinin ise %82'sinin artış olduğunu ifade etmelerini yalnızca 
coğrafi genişleme ile açıklamak doğru olmayacaktır. 6360 sayılı Kanun 
ile kırsal alanların da belediye hizmet alanına dâhil edilmesi, ihtiyaç du-
yulan hizmetlerdeki artışı açıklayan bir diğer faktördür.

Anketin ikinci kısmındaki sorulara verilen cevaplar da, yukarıdaki 
soruya verilen cevaba paralellik arz etmektedir. Belediye Şirket ve İşti-
rakleri birim yöneticilerinin %95'i artan hizmet yükünü azaltmak için 
yeni belediye şirketleri kurmak durumunda kalındığını, %79'u bu zorun-
luluktan dolayı yeni şirketlerin kurulduğunu ifade etmişlerdir. "Ölçeği 
genişleyen büyükşehir belediyeleri, belediye şirketleri ile daha işlevsel 
hale getirilebilir" önermesini katılımcıların %90'a yakını onaylarken, 
"İlçe sınırına kadar hizmet sorumluluğu genişletilen ilçe belediyelerinin 
işlevselleşmesi yolunda belediye şirketleri öncü rol oynayabilir mi?" so-
rusuna ise katılımcıların %95'i "Evet" cevabını vermişlerdir. Ayrıca yö-
neticilerin %95'i genişleyen hizmet-alan ölçeğinin belediye şirketlerini 
ve hizmetlerini de olumlu etkilediğini düşünmektedir.

Yukarıda verilen anket sonuçlarını önceki bölümlerde verilen bil-
gilere dayanarak yorumlamak gerekirse, katılımcılar artan sorumluluk-
larını yerine getirebilmek, oluşan kaynak açığını kapatabilmek ve daha 
hızlı çözüm üretebilmek adına şirketleşme yolunu tercih etmişler ve bu 
tercihlerinin belediyelerini daha işlevsel hale getirdiğini ifade etmişler-
dir. İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanıp olumlu çıktılar alınan bele-
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diye hizmet sınırı-mülki idare sınırı bütünleşmesinin Türkiye'nin diğer 
büyük kentlerinde de aynı sonucu vermesini beklemek gerçekçi olma-
yacaktır. Bahsi geçen iki il sanayileşme ve kentleşme oranının Türkiye 
ortalamasının çok çok üstünde olduğu illerdir. Doğal olarak, kırsal alan 
hizmetlerinin daha az, kentsel alan hizmetlerinin ise ağırlıklı olduğu söy-
lenebilir. Bundan dolayı diğer illerdeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri-
nin ortaya "yeni ve farklı" ihtiyaçları karşılamak adına böylesi bir yönte-
me başvurması normal karşılanmalıdır.

Uygulanan anketin bir diğer önemli (belki de en önemli) ve oldukça 
çarpıcı sonuçları olan sorusu ise "Sizce belediye şirketlerinin en önemli 
sorunları hangileridir?" sorusudur. Verilen cevaplar tek bir seçenek üze-
rinde yoğunlaşmamakla birlikte, birbirlerini destekler niteliktedir. Öne 
çıkan cevaplar şunlardır: %21,1'i şirket yönetimi ve kararlarına siyaset-
çilerin aşırı müdahalesi, %15,8'i  kamu mantığıyla yönetilmesi sonucu 
özel sektörün dinamizminden uzak olması, %10,6'sı yönetici ve çalışan-
larının yetersizliği, %26,3  personelin siyasi veya diğer çıkar ilişkileriyle 
sağlanması, bu nedenle de personelin verimli çalıştırılamaması.

Anketin bu sonucu metin içerisinde yer alan Berk'in (2003) çalış-
masından yararlanılarak oluşturulan Tablo 2'deki sorunlarla doğrudan 
ilişkili görünmektedir. Berk'in yaklaşık 14 yıl önce dile getirdiği sorun-
ların günümüzde de devam ettiğini (üstelik yöneticilerin cevaplarında) 
söyleyebiliriz. Bu sorun belediye şirketlerinin sermayesinin belediye 
kaynaklarından ve bunun sonucu yönetimlerinin de siyasilerden oluş-
masından kaynaklanmaktadır. Belediye şirketlerinin siyasi çıkar ve rant 
odağı olmaktan çıkıp, asıl kuruluş amacı olan kamusal faydaya hizmet 
edebilmesi için profesyonel yönetim anlayışını benimsemeleri gerek-
mektedir.

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

6360 sayılı kanun hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediyesi 
hem de Türk kamu yönetimi nezdinde önemli değişikliklere neden ol-
muştur. Ölçek ekonomisi, yerelleşme ve bölgesel kalkınma gibi çeşitli 
nedenlerle ortaya çıkan kanun, belediye yöneticilerini, oluşan değişikli-
ğe uygun yeni adımlar atmaya itmiş ve itmektedir. Büyükşehir Belediyesi 
olan illerde İl Özel İdareleri kaldırılarak yetki, personel ve diğer varlık-
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larının büyükşehir belediyelerine aktarılması, atılması gereken adımla-
rın ne denli büyük olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda devam eden kamu reformlarının son halkalarından 
birini oluşturan kanunun çıktıları, gerçekleşmesi gerektiği düşünülen 
(yazarlarca) yeni reformlara rehber etmesi açısından önemlidir. Bundan 
dolayı, YERSELSEN yürütücülüğünde gerçekleşen "6360 Sayılı Kanun 
Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi"nin çıktıla-
rı, politika yapıcılar, uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından dikkatle 
incelenmelidir.

Projenin kapsamında gerçekleşen üç çalıştaydan biri olan Sakarya 
çalıştayında, bölümün konusu Belediye Şirket ve İştirakleri yöneticiler 
ve bu alanda çalışan akademisyenlerce etraflıca ele alınmıştır. Hem ça-
lıştay sonucunda hem de alan literatüründe ifade edilen ortak düşün-
ce, belediye şirketlerinin yönetimlerinin profesyonelleşmesi, siyasetten 
uzak, piyasa ile rekabet edebilir olması yönündedir. Yasal mevzuatın 
dağınıklığı, mevcut mevzuatın ise yetersizliği ve sınırlayıcılığı giderilme-
lidir. 6360 sayılı kanun, belediye alanında devrim niteliğinde değişiklik-
ler ön görürken, belediye şirket ve iştirakleri ile ilgili mevcut sorunların 
çözümüne yönelik bir değişiklik içermemiştir. 

Dahası 6360 sayılı Kanun'da, hal, otopark, otogar ve benzeri işlet-
me alanlarının ilçe belediyelerinden alınıp büyükşehre verilmesi dışın-
da, (mevcut sorunların yanında hizmet alanlarındaki genişlemeye bağlı 
ortaya çıkacak olan ve/veya çıkan sorunları önlemek adına) bir düzenle-
me ön görülmemiştir. 6360 sayılı Kanun'un, eksikliklerinin düzeltilerek 
(pek çok olumlu yönü olmakla birlikte) özellikle belediye şirket ve işti-
rakleriyle ilgili daha işlevsel ve kapsamlı yeni bir yerel yönetim reform 
yasasının yapılması gereklidir.
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EK - BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İŞTİRAKLER ANKET 
SONUCU

(1)  "Yerel yönetim reformlarıyla hizmet alanı genişleyen büyükşehir beledi-
yeleri belediye şirketleri kurarak hizmet yükünü hafifletme yoluna gitmek 
zorunda kalmaktadır" söylemine katılıyor musunuz?

%30  Kesinlikle Katılıyorum

%65  Katılıyorum 

%0  Kararsızım 

%5  Katılmıyorum 

%0  Kesinlikle Katılmıyorum

(2)  Yerel yönetim reformları ile nüfus artan ve hizmet ölçeği genişleyen büyük-
şehir belediyenizin uygulama sürecinde belediye şirketi sayısı arttı mı?

%26,31579  Evet, oldukça arttı.

%52,63158  Evet, genel bir artış oldu.

%21,05263  Hayır, henüz bir değişiklik olmadı.

%0  Hayır, artış kesinlikle olmadı.

%0  Diğer (Lütfen belirtiniz)   

(3) "Ölçeği genişleyen büyükşehir belediyeleri, belediye şirketleri ile daha iş-
levsel hale getirilebilir" söylemine katılıyor musunuz?

%42,10526  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%47,36842  Evet, katılıyorum.

%10,52632  Kararsızım.

%0  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(4) İlçe sınırına kadar hizmet sorumluluğu genişletilen ilçe belediyelerinin iş-
levselleşmesi yolunda belediye şirketleri öncü rol oynayabilir mi?

%95  Evet

%5  Hayır
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(5)  İl ölçeğinde hizmet sunduğu düşünüldüğünde; belediye şirketleri büyükşe-
hir belediyelerinin hizmet sunumlarını sizce ne yönde etkilemektedir?

%45  Oldukça olumlu

%40  Genel olarak olumlu

%15  Etki düzeyi belirsizdir.

%0  Etkisizdir.

%0  Oldukça etkisizdir.

(6) Sizce belediye şirketleri hangi faaliyet alanlarında işlev görmelidir? 

%5  Yol, cadde ve meydan yapımı gibi Fen İşleri alanları

%0  Katı atık toplama ve diğer temizlik alanları

%0  Konut, işyerleri vb. bina yapımı

%10  Tüketim ve lojistik alanları

%0  Park, bahçe ve rekreasyon alanlarının yapımı ve bakımı

%25   Kamusal alanlarda (park, meydan vb) tüketime yönelik (örneğin 
yeme-içme, eğlence) vb küçük işletmeler

%5  Ulaşım (minibüs, otobüs vb ulaşım araçlarının işletilmesi)

%55  Diğer (lütfen belirtiniz)

(7)  "Belediye şirketlerinin kurulması ticari hayatta haksız rekabet oluşturur" 
söylemine katılıyor musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%5  Evet, katılıyorum.

%10  Kararsızım.

%70  Hayır, katılmıyorum.

%15  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.
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(8)  "Belediye şirketlerinin iyi yönetilemediği ve bu nedenle tasfiye edilerek 
özel sektörden doğrudan hizmet alınması gerektiği" söylemine katılıyor 
musunuz?

%0  Evet, kesinlikle katılıyorum.

%0  Evet, katılıyorum.

%25  Kararsızım.

%75  Hayır, katılmıyorum.

%0  Hayır, kesinlikle katılmıyorum.

(9) Sizce belediye şirketlerinin en önemli sorunları hangileridir? 

%21,05263  Şirket yönetimi ve kararlarına siyasetçilerin aşırı müdahalesi

%0  Şirketlerin haksız rekabet oluşturması

%15,78947  Şirketlerin kamu mantığıyla yönetilmesi sonucu özel sektö-
rün dinamizminden uzak olması

%10,52632  Şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının yetersizliği ve nite-
liksizliği

%15,78947  Şirketlerin kendilerine yetecek kadar mali imkanlarla dona-
tılmamış olması, sermayelerinin yetersizliği

%5,263158  Şirketlerin yeterince denetlenmiyor olması

%26,31579  Şirketlerin insan kaynaklarının siyasi veya diğer çıkar iliş-
kileri yoluyla sağlanması ve bu nedenle şirket personelinin verimli çalış-
tırılamaması

%5,263158  Diğer (lütfen belirtiniz)

(10) "Belediyenin kendi şirketlerine bazı işleri imtiyaz gibi yollarla direkt ver-
melidir." Bu söyleme katılıyor musunuz ?

%10,52632  Evet, Kesinlikle katılıyorum

%52,63158  Evet, Katılıyorum

%5,263158  Kararsızım

%31,57895  Hayır, Katılmıyorum

%0  Hayır, Kesinlikle Katılmıyorum
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Dilek TOPCU1

1. GİRİŞ

Türkiye'de kentler 1950 sonrası hızla büyüme eğilimine girmiş-
tir. Kentlerde artan nüfus mevcut hizmet sunumlarının yetersiz kalma-
sına neden olmuştur. Kente gelenlerin dağınık yerleşimleri neticesinde 
ortaya çıkan durum altyapı, hizmet, kaynak vb. yetersizliklerin varlığı 
merkezi hükümeti, büyük kentsel alanlarda bütüncül planlar yapmaya, 
koordinasyon sağlamaya ve kentin bütününe yönelik hizmetler üretme 
kapasitesini artırmaya yönelik birtakım düzenlemeler yapma yoluna gö-
türmüştür (Demiral, 2007:85). Planlı dönem öncesi ve sonrası hazırlanan 
raporlar, merkezi hükümet tarafından çıkarılan yasalar 1982 Anayasası-
na "Kanunla, büyük yerleşim yerleri için özel yönetim modelleri getirebi-
lir" (m.127/3) şeklinde yansımıştır. Bu ifade Türkiye'de metropol kentler 
için uzun soluklu bir sürecin başlamasına yasal zemin oluşturmuş; ana-
yasasının verdiği yetkiyle, büyük kent merkezlerinde büyükşehir yöne-
timleri kurulmuştur (Arıkboğa, 2013: 54).

Küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen 
dönüşüm; iktisadi, kültürel ve toplumsal nedenlerle Türkiye'de etkili 
olan iç göç dinamikleri kentsel alanlarda nüfus yığılmalarını tetiklemiş-
tir. Nüfusun kentin etrafına yayılması hızlı kentleşmeye çalışan pek çok 
ülkede olduğu gibi Türkiye'de de küçük yönetim birimlerinin oluşması-
nı, kentsel alan yönetiminde uygun ölçek arayışlarını attırmıştır (Apan, 
2016: 8). Türkiye'de bu arayış; 3030 sayılı Kanun ile başlatılan, 5216 
sayılı Kanun ile geliştirilen büyükşehir belediyeleriyle şekillenmiş 2012 
tarihinde çıkarılan 6360 sayılı Kanun'la kentsel alan yönetiminde yeni 
bir dönem başlamıştır. 

1 Öğr. Gör, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, dilektopcu@ayvansaray.edu.tr
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6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi olan illerde il özel ida-
releri ve köylerin tüzel kişiliğini kaldırılmış, bu illerde kırsal ve kentsel 
alanlara hizmet sunma yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediyelerine 
verilmiştir. İl mülki sınırlarında şekillenen kentsel alanda büyükşehir 
belediyeleri, il sınırında yönetimden sorumlu asli birim haline gelmiştir. 
Ancak kent yönetimi deneyimi olan büyükşehir belediyeleri kırsal alan 
yönetiminde niteliği farklılaşan hizmet taleplerini zamanında, etkin ve 
verimli şekilde karşılamak konusunda sorunlarla karşılaşmaktadır (Öz-
çelik, 2014: 1136).

Büyükşehir belediyeleri, kentsel gelişim ve modern kentsel alan-
ların inşası için etkili yönetsel birimlerdir. Ancak, kırsal alan belediye-
ciliği konusunda büyükşehir belediyelerinin deneyimi oldukça yenidir 
(Kızılboğa & Alıcı, 2013: 353-355). Kırsal alan yüzölçümü fazla, geli-
şim farkları olan iller için büyükşehir belediye yönetiminin etkili ola-
bilmesi uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve 
bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulabilmesi ile mümkündür. Bu 
çalışma, 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarında hizmet sunan büyükşehir 
belediyelerinin kırsal alan yönetim deneyimlerini analiz etmeyi amaçla-
maktadır. Bu kapsamda, kırsal alan belediyeciliğinde oluşturduğu dene-
yimin mevcut durumu analiz edilmeye çalışılacaktır. 

2. KENT YÖNETİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

20. yüzyıldan itibaren sermayenin, malların ve bilginin serbest 
dolaşım hızının artması ile ortaya çıkan küreselleşme, başta kamu yö-
netimi, kentler ve yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram 
ve kurumların değişim sürecini başlatmıştır. Bu süreçte, ülkelerin değil 
şehirlerin yarıştığı, küresel sermaye ile birliktelik kurabilecek kentlerin 
var olması; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri, şehirlerin yönetim ya-
pılarında yapılacak değişiklikler ile küresel yarışa girme yoluna itmiştir 
(Apan, 2016:4-5).

Küreselleşme ve beraberinde gelen değişim dalgası, piyasa ekono-
misine dayalı kapitalist sistem ekseninde gelişen krizler ulus devletleri 
kentlerin gölgesinde bırakmıştır (Apan, 2016: 3). Gelişim kapasitesi olan 
kentsel alanlarda nüfus yığılmalarına bağlı olarak birtakım sorunlar mey-
dana gelmiştir. Yerel dinamikler üzerinden kalkınma stratejilerinin gün-
deme gelmesi kentlere ve bölgelere yönelik farklı arayışları bu süreçte ön 
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plana çıkarmıştır. Bu arayışlar kentsel alanların yönetilmesine yönelik 
yöntem arayışlarının miladı olmuştur (Topcu, 2015: 25). 

Kentlerin büyümesi sonunda kent ile köy arasındaki ayrım uzak-
lık yönünden kaybolmaya başlamış, yerel yönetimlerin hizmet sunacağı 
ölçek, kırsal ve kentsel ayrımını silikleştirerek genişlemiştir (Yenigül, 
2016: 298). Bu süreçte metropoliten yönetimler, ulusal politikaların et-
kisi altında, farklı tercihler çerçevesinde biçimlenen yönetim modelleri 
olarak tanımlanmıştır (Çınar vd., 2009: 13). 

Dünyada, metropoliten kentsel alanların yönetimine ilişkin kav-
ramsal çerçeveyi çizen yaklaşımlar; "Kamu Tercihi Yaklaşımı"," Bütün-
leşmeci Yaklaşımlar, "Metropoliten Yönetişim Yaklaşımı" olmak üzere 
üç ana başlık altında incelenmektedir (Özçelik, 2014: 1126). 

Kamu Tercihi Yaklaşımı, iktisadi disiplin içinde var olmuş, ekono-
mik insan varsayımına dayanan, bireyciliği esas alan yaklaşımdır (Çınar 
vd., 2009: 15). Bu yaklaşıma göre, bireyler daima kendi çıkarlarının pe-
şinde olur ve kendilerine mutlak fayda sağlamaya çalışır. Kamu Tercihi 
yaklaşımını metropoliten yönetim alanında var eden piyasacı yaklaşım 
olmuştur. Bu yaklaşıma göre; metropoliten alanda bütünleştirilmiş tek 
bir yönetim, farklı düzeydeki hizmet taleplerini karşılamada, vergi dü-
zeylerini belirlemede başarılı değildir. Hizmet talep edenlerin memnuni-
yeti, ancak çok sayıda farklı topluluklar ve bunların yönetim biçimlerini 
içeren bir sistemle sağlanabilir. metropoliten düzeyde bir bütünleştirme 
yerine parçalı bir yönetim yapısının, bu yapı içinde yer alan yönetim 
birimleri arasında rekabeti artırıcı bir rol oynayacağını, ortaya çıkacak 
bu rekabetin hizmetlerin etkinliğini arttıracağını kabul eder (Çınar vd., 
2009: 15-17). 

Metropoliten kentsel alanların yönetimine ilişkin kavramsal çer-
çeveyi çizen yaklaşımlardan bir diğeri, Bütünleşmeci Yaklaşımdır. Yeni 
Bölgeci ve Kent Bölgeleri şeklinde ikili bir ayrıma dayanan bu yaklaşım; 
mekanın örgütlenmesinde kent ile bölge ölçeğini bütünleştirme amacın-
da birleşir. Kıt kaynakların daha etkin kullanımına olanak sağlayacak 
şekilde küçük yerel yönetim birimlerinin güçlerinin daha büyük bir mer-
kezde birleştirildiği bölge temelli veya kent-bölge temelli bir yapı bu 
yaklaşımda esas alınmaktadır (Özçelik, 2014: 1126). 
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Metropoliten Yönetişim Yaklaşımı, "Gelişim Kutupları" oluşturarak 
yerel ve bölgesel ekonomileri kalkındırmak yerine "piyasa dostu etkin 
devlet" paradigmasıyla bölgelerin avantajlarını daha rekabetçi bir anla-
yışla "yer temelli" ve "yerel ortaklı" bir eksende artırma hedefi Metropo-
liten Yönetişim yaklaşımında esas alınmaktadır (Çınar vd., 2009: 23-25; 
Özçelik, 2014: 1126). 

Toplumların ekonomik, siyasal, toplumsal niteliklerine ve geliş-
mişlik derecelerine göre farklı zamanlarda ve farklı yaklaşımlarla ortaya 
çıkan metropoliten yönetimler, genel olarak yönetimin bütünlüğü içeri-
sinde ve bazı temel kurallar çerçevesinde hizmet üreten birimler olarak 
ön plana çıkmıştır (Özgür,2010: 337). Türkiye'de bu birimler, kalkınma 
politikalarında yer verilen sanayileşme odaklı gelişimin merkezi olarak 
kentsel alanların seçilmesi, kentlerin yatırım için daha cazip mekanlar 
olarak algılanmasıyla ortaya çıkmıştır2. Bu süreçte hizmet ve yatırımların 
kırsal alana oranla kentsel mekanlarda daha etkili olması bu alanların 
hızlı büyümesini sağlamıştır (Özçelik, 2014: 1126). 

Hızlı ve plansız kentleşmeyi takiben ortaya çıkan politikalar bera-
berinde gecekondulaşma, konut yetersizliği, ulaşım, trafik, planlama, alt-
yapı yetersizliği vb. konularda sorunları da meydana getirmiştir. Mevcut 
yerel yönetimlerin yaşanan sorunları çözmede yetersiz kalması hükümeti 
yeni arayışlar içine sokmuştur (Demiral, 2007: 85-87). Bu arayış içinde 
Türkiye'de kentleşme ve kentsel alan yönetim sürecini, büyükşehir bele-
diye deneyimleri üzerinden analiz etmek mümkündür. 

3. TÜRKİYE'DE KENT YÖNETİMİ: BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE DENEYİMİ

Kentleşme, Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent 
sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapı-

2 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında "Bölgesel Gelişme, Şehirleşme ve Yerleşme Sorunu" başlığı al-
tında bölgeler arası dengeli gelişme politikası ile birlikte büyükşehirlerin gelişiminin desteklenmesi 
öngörülmüştür. 

 Bkz: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/8/plan2.pdf
 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı büyük kentsel alanların "etkin yönetimini" sağlamak için yerel yö-

netim mevzuatında değişiklik yapılacağını belirtmiş, kentsel alan yönetim modelinden bahsetmemiştir. 
 Bkz: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf
 Dördüncü Kalkınma Planı'nda ise "Kentleşme" başlığı altında mevcutta uygulanan Belediye Kanunun 

yetersizliğine değinerek, metropoliten alanlara ilişkin yeni bir yönetim modeli ve altyapı örgütlenmesine 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir.

 Bkz: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/6/plan4.pdf
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sında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan 
davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus biri-
kim süreci olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 2010: 27).

Türkiye'nin kentleşme kavramı ile tanışması 1950'li yıllara denk 
gelmektedir. 1930'lu yıllarda Devletçilik politikasıyla yapılan düzenle-
meler; 1930 Belediye Kanunu, 1933 Belediyeler Bankası ile Yapı Yollar 
Kanunu, 1939 tarihli Belediye İstimlak Kanunu vb. Ankara üzerinden 
kentleşme hissi yaratmaya yönelik uygulamalardır (Tekeli, 2000: 114). 
Bu uygulamaların kabuk değiştirmeye başladığı dönem, ekonomik mode-
lin liberal ekonomi yönüne dönüşmeye başladığı dönemdir. İnsan gücüne 
dayalı tarım uygulamalarının yerini alan makineleşme ile toprak kullanı-
mında başlayan değişim; ulaşım ve sanayileşme alanlarındaki dönüşüm 
sürecini hızlandırmıştır. Özellikle ülkenin geri kalmış bölgelerinde yaşa-
yanların daha yoğun etkilendiği bu dönem, Türkiye'nin batılı ülkelerden 
farklı bir kentleşme sürecine girmesine neden olmuştur. Sanayi ile des-
teklenemeyen kentler, insan yığınlarının akın ettiği yaşam alanları haline 
gelmiştir (Karakılçık, 2013: 170).

1950 sonrası kırdan kente göç ile nüfusun büyük kentlerde top-
lanması, hızlı ve şekilsiz bir kentleşmenin Türkiye'de hayat bulmasına 
sebebiyet vermiştir. Hızla artan kentsel nüfus, kırdan kente yapılan göç-
lerin önüne geçmek için alınan tedbirlerin yetersiz kalması, işsizlik ve 
beraberinde ekonomik, sosyal yaşamda meydana getirdiği ciddi sorunlar, 
altyapı yetersizlikleri, plansız ve düzensiz yerleşme, sosyal tabakalaşma-
nın artması toplumsal yapıda çözülmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu 
olumsuzluklar ilk etkilerini halka en yakın birimler olan yerel yönetim-
ler üzerinde göstermiştir. Geleneksel belediyecilik anlayışının3 yetersiz 
kaldığı bu dönem, sürdürülebilir bir kentleşme için yeni arayışlar içine 
girilmesinin de başlangıcı olmuştur (Şengül, 2011: 107).

Kentlerde meydana gelen plansız yapılaşma, merkezi yönetimleri 
bir takım kararlar alma yoluna itmiştir. 1960 Anayasası planlı kalkınma 
anlayışına yer vermiştir. Ancak bu düzenleme ülkenin genelini ilgilen-
diren sorunlara çözüm bulma anlayışına hizmet ederken; büyük yerle-
şim yerlerindeki sorunların çözümünde yetersiz kalmıştır. Bu dönemde; 

3 1930 Tarihli, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun uygulama dönemi geleneksel belediyecilik 
anlayışının hakim olduğu dönemdir.
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Bakanlıklar Arası İmar Koordinasyon Kurulu'nun kurulması4, İçişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanan "Metropoliten Hizmet Birliği Yasa Ta-
sarısı5", İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "İstanbul Metropoliten 
Hizmet Birliği Yasa Tasarısı6", Bakanlar Kurulu tarafından" Planlama ve 
Eşgüdüm Kurulu'nun kurulması7", İçişleri Bakanlığı ve İskan Bakanlığı 
tarafından hazırlanan "Büyükkent Birliği Yasa Tasarısı8", "2561 sayılı 
Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediye-
ler Bağlanması Hakkında Yasa9" metropoliten yönetimlerin oluşturulma-
sına yönelik düzenleme arayışlarıdır (Özçelik, 2014:1123). Türkiye'de 
büyük kentler için özel yönetim modelleri oluşturmaya imkan veren 1982 
Anayasasının "Kanunla, büyük yerleşim yerleri için özel yönetim model-
leri getirebilir" (m.127/3) şeklindeki hükmüdür (Arıkboğa, 2013: 54). Bu 
hükümden hareketle 1984 tarihli 3030 sayılı Kanunla Büyükşehir Bele-
diyelerinin yönetimi düzenlenmiştir10. 

3.1. Türkiye'de Büyükşehir Belediye Sisteminin Kuruluşu: 
3030 Sayılı Kanun

Metropoliten yönetim sisteminin temel düzenleyici kurallarını 
belirleyen 3030 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde iki kademeli bir ye-
rel yönetim sistemi kurulmuştur. Alt düzeyde büyükşehir içindeki ilçe/
ilk kademe ile merkez ilçede kurulan alt kademe belediyeleri, üst ka-
demede ise, şehrin genelini kapsayan bir büyükşehir belediyesi oluştu-
rulmuştur (Torlak ve Sezer, 2005: 91). 3030 sayılı Kanun ilk şeklinde, 
sınırları içinde birden çok ilçe bulunan kentlerde büyükşehir belediyesi 
kurulabileceği öngörülmüştür. Bu koşulları sağlayan İstanbul, İzmir ve 
Ankara'da iki kademeli bir yönetim yapısı oluşturulmuştur. Bu yönetim 
modeli devam eden süreçte; Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, 
Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Antalya, Sa-
karya kentlerinde de uygulanmıştır (Torlak ve Sezer, 2005: 91).

4 1972
5 1972
6 1975
7 1979
8 1980
9 1980
10 27.06.1984 tarihli Kanun; 23.03.1984 tarihli 195 sayılı KHK'yı değiştirerek uygulamaya 

konulmuştur. 
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Tablo 1: Büyükşehir Belediyeleri ve Kuruluş Yılları

Kuruluş Yılı Belediye Yasal Dayanak
1984 Ankara, İstanbul, İzmir 3030 Sayılı Kanun
1986 Adana 3306 Sayılı Kanun
1987 Bursa 3391 Sayılı Kanun
1987 Gaziantep 3398 Sayılı Kanun
1987 Konya 3399 Sayılı Kanun
1988 Kayseri 3508 Sayılı Kanunu
1993 Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit Mersin, Samsun 504 Sayılı KHK1

1999 Sakarya 593 Sayılı KHK

2014
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

6360 Sayılı Kanun

Kaynak: Bingöl vd., 2013: 40.11

3030 sayılı Kanunla kentsel alan yönetiminden sorumlu olan bü-
yükşehir belediyeleri, bu alanların çeşitli nedenlerle çekim merkezi 
olması ve beraberinde göçle gelen nüfus yoğunluğuyla karşılaşmıştır. 
Büyükşehir ölçeğinde planlama ve koordinasyon yetersizlikleri, kentsel 
alanlara göç nedeniyle az nüfus barındıran küçük yerleşim yerlerinin var-
lığı, etkinlik ve verimlik arayışları, belediye büyüklüklerinin farklılıkları 
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan uygulama sorunları hizmet sunumların-
da bir takım eksikliklerin var olmasına ve değişim gerekliliğinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308). 

1980'ler sonrasında yeni kamu yönetimi anlayışıyla gelen etkinlik, 
verimlilik, kaynak tasarrufu vb. kavramlar ekseninde yapılan tartışma-
lar kamu yönetimlerini işlevsel parçalar halinde küçülmeye yöneltmiştir. 
Kamu yönetiminin yönetsel parçası olan yerel yönetimler üzerinden ye-
relleşme dinamikleri ön plan çıkmış, yerelde ölçeği genişleterek daha az 
kaynakla daha etkili hizmet sunumlarını gerçekleştirmek hedeflenmiş; 
bu eksende, Türkiye'de büyükşehirleri ölçeklendirme arayışları günde-
me gelmiştir (Apan, 2016: 2). Bu arayışlar, büyükşehirlerin kuruluş dö-
nemi olarak nitelendirilen dönemi 5216 sayılı Kanunla12 sona erdirmiştir 
(Özçelik, 2014: 1127).

11 504 sayılı KHK'larda büyükşehir belediye statüsü elde edebilmek için şart konulan ilçe 
ölçütünden vazgeçilmiş, ilk kademe belediyesi adı altında herhangi bir türü ve özelliği olma-
yan bir belediye türü tanımlanmıştır. 

12 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10.07.2004
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3.2. Büyükşehir Belediye Sisteminde Reform: 5216 Sayılı 
Kanun

Kamu yönetiminde reform süreciyle gelen 5216 sayılı Kanunun 
amacı, büyükşehir belediyesinin hukuksal statüsünü düzenlemek, hiz-
metlerin, değişen taleplere göre nasıl sunulacağını belirlemektir (5216 
sayılı Kanun).

Kentsel alana yönelik hizmetlerde etkinliğin sağlanabilmesi için 
gerekli olan kriterlerden biri, uygun yönetsel ölçeğin/optimal büyüklü-
ğün13 belirlenmesidir. 3030 sayılı

Kanun, bir yerde büyükşehir kurulabilmesi için herhangi bir nüfus 
ön şartı belirlememiştir. Bu nedenle kanunun uygulandığı dönemde nü-
fusu az olan illerde büyükşehir yönetimleri kurulmuş; bu durum hizmet 
sunumlarının eksik ve verimsiz olmasına neden olmuştur. 2004 yılında 
yapılan değişiklik ile büyükşehir sisteminin kuruluş ve kurumsal yapısına 
ilişkin bir takım niteliksel değişikliklere gidilmiştir (Arıkboğa, 2013: 59).

5216 sayılı Kanun, etkinlik ve verimlilik arayışları içinde ölçeklen-
dirme arayışlarını ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda büyükşehir beledi-
yesinin sınırları genişletilmiş; İstanbul ve Kocaeli illerinde mülki sınırlara 
kadar diğer illerde ise nüfus ve yarıçapı ilişkisi üzerinden genişletme ya-
pılmıştır. Büyükşehir sınırları içinde bulunan belde belediyeleri büyük-
şehir belediye sistemi içine alınmıştır14. Büyükşehir statüsündeki il mer-
kezlerinin (İstanbul ve Kocaeli hariç) belediye hizmet alanları bir daire ile 
belirlenmektedir. İlde valilik binası merkez tayin edilerek çizilen 20, 30, 
50 kilometrelik dairenin içine giren kırsal kesimdeki köy yerleşmeleri şeh-
re bağlı mahalle olarak nitelendirilmektedir (5216 sayılı Kanun).

Kanun, büyükşehir belediyesi ile aynı kapsamda yer alan ilçe ve 
ilk kademe belediyelerini kapsamaktadır. Büyükşehir belediyesi, en az 
3 ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bunlar arasında eş güdüm 
sağlayan, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenlerce seçi-
lerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır ( Karakılçık, 
2013: 178).

13 Optimal Büyüklük: Belirli bir kamu hizmetinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak 
nüfusa ve alana sahip bir yerel yönetim büyüklüğüdür (Kızılboğa ve Arıcı, 2013: 360).

14 Bu düzenlemenin Bütünleşmeci Yaklaşım esasında yapıldığı ifade edilmektedir. Bu yakla-
şım, küçük belediyelerin kapatılması ve büyük ve orta ölçekteki belediyelerin ise sınırları-
nın genişletilmesi şeklinde etki göstermiştir (Özçelik, 2014: 1127). 
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5216 sayılı Kanun, bir yerde Büyükşehir belediyesi kurulabilme-
si için, belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre 
uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusunun 750.000 olması şartı 
getirmiştir. Bu durumda Büyükşehir yönetimlerinin kurulmasına nüfus 
şartına bağlanmıştır (5216 sayılı Kanun).

Büyükşehir belediyelerinin kentsel alanda koordinasyon sağlama 
niteliğine dayanılarak yönetsel sınırlarda ve bu eksende yetki ve sorum-
luluk alanında genişletme yapılmıştır. Büyükşehir belediye sınırları için-
de kalan orman köyleri hariç tüm köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak 
mahalleye dönüştürülmüştür (Arıkboğa, 2013: 60). 

5216 sayılı Kanunun uygulama sürecinde ortaya çıkan eşgüdüm 
sorunları kentlerin kendine özgü niteliklerini dikkate alan bir yönetim 
modeli ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Etkin ve verimli hizmet sunamayan 
küçük ölçekli belediye sayılarını azaltmaya yönelik reform arayışları 
olmuştur15(Özçelik, 2014: 1130). 2008 tarihli 574716 sayılı Kanun ile bu 
ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. Kanunun çıkarılmasındaki temel amaç, 
büyükşehir yönetim sistemi içimde ortaya çıkan bölünmüşlüğü giderebil-
mektir. Büyük ilçeler bölünerek ya da küçük ilçeler birleştirilerek yeni 
ilçeler kurulmuş; büyükşehir içindeki ilk kademe belediyeleri kaldırıl-
mıştır. Böylece büyükşehir sisteminin kuruluş dönemindeki iki kade-
meli yönetim anlayışına uygulamada ulaşılabilmiştir. Alt kademede ilçe 
belediyelerinden; üst kademede ise büyükşehir yönetimlerinden oluşan 
sistem hayata geçirilmiş; sistem içindeki parçalanmış yapı bütünleştiril-
meye çalışılmıştır (Canpolat, 2010: 93-95). 

Büyükşehirlerde yaşanan yönetim ve şehirleşme problemlerini 
çözmek, küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen 
dönüşümü takip etmek amacıyla, Türkiye'de büyükşehir belediye yöne-
tim sisteminde değişim ihtiyacı doğmuştur (Tortop vd. 2008: 262). Bu 
amaçla,  kent yönetiminde büyükşehir belediyeleri 6360 sayılı Kanun ile 
yeni bir görünüme sahip olmuştur. Kanun, 5216 sayılı Kanunu ortadan 

15 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediye kurulması için nüfus şartı 5000, uzak-
lık şartı 5000 metre olarak belirlenmiştir.

16 22.03.2008 tarihli, 5747 sayılı "Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ; 6360 sayılı kanun öncesi Türkiye' 
de ölçeğe yönelik olarak yapılan en ciddi düzenleme olarak değerlendirilmektedir(Canpolat, 
2009: 48).
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kaldırmamış, ancak büyükşehir yönetim anlayışında radikal bir değişi-
min temelini oluşturmuştur (Karakılçık, 2013: 186).

3.3. İl Ölçeğinde Büyükşehir Belediye Yönetimi: 6360 
Sayılı Kanun

6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerinin yönetsel ölçeği il 
sınırları olarak belirlenmiştir. Kanunla benimsenen modelin getireceği 
değişiklikler kanun gerekçesinde17 şu şekilde ifade edilmektedir:

• Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimleri gelişmiş 
teknolojilerle donatılabilecektir.

• Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimlerinde nitelik-
li teknik personel istihdam edilebilecek, iş gücü uzmanlaşaca-
ğından hizmetlerde verimlilik artacaktır. 

• Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim sistemi, merkezden 
gönderilecek kaynakların etkin kullanımını gerçekleştirebile-
cektir. 

• İl sınırları ile bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında 
kaynakların kullanımı ve sahip olunacak imkanlar açısından 
adil bir yapı ortaya konulabilecektir. 

• Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde, il çapında uyumlu 
imar uygulamaları gerçekleştirilebilecektir. 

6360 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan değişiklikler ana başlık-
ları ile şunlardır;

• Yasa ile büyükşehir tasası 16'dan 30'a çıkarılmıştır. Önceki 
16 büyükşehir belediyesine ek olarak 14 il18 daha büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmüştür.

• Önceki modelde İstanbul ve Kocaeli için uygulanan model yeni 
kurumsal yapılarla ve değişikliklerle tüm büyükşehirlere uyar-
lanarak büyükşehir belediyesi sınırı il mülki sınırına kadar ge-
nişletilmiştir. 

17 6360 sayılı Yasanın gerekçesi için bkz.:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
18 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekir-

dağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Ordu.
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• Büyükşehir olma koşulu nüfus koşuluna indirgenerek, nüfusu 
750.000'i geçen illerin büyükşehirlere dönüştürülebileceği be-
lirtilmiştir.

• Büyükşehir olan bütün illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişili-
ğine son verilmiş, bu illerdeki il özel idarelerinin görev, yetki, 
sorumluluk, personel, mal, hak, borç ve alacakları ile gelirleri 
ilgi alanına göre kamu kurumlarına devredilmiştir.

• Valilerin yerel yönetimlerle ilgili yetkileri, yeni kurulan Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na devredilmiştir.

• Bütün büyükşehirlerdeki bucak yönetimleri ve tüzel kişilikleri 
kaldırılmıştır. Ancak, bu yönetimler büyükşehir olmayan diğer 
illerde19 devam ettirilmiştir.

• Bütün büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişiliklerine son verile-
rek, köyler mahalleye dönüştürülmüş ve ilçe ya da büyükşehir 
belediyelerine bağlanmıştır. Mahalle yapılan kırsal yerleşim 
yerlerinde 5 yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür.

• Tüm büyükşehirlerde ve diğer illerde belde belediyelerinin tü-
zel kişilikleri kaldırılarak, belde belediyesi uygulamasına son 
verilmiştir. Beldeler büyükşehirlerde mahalleye, diğer illerde 
ise köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüştür.

6360 sayılı Kanun'la yukarıda sıralanan değişiklikler, oldukça ge-
niş yüzölçümü ve nüfusu kapsamaktadır (Topcu, 2015:97). Kanun, mev-
cut görüntüsüyle metropoliten kent yönetimi yaklaşımları içinde yer alan 
Bütünleştirme Yaklaşımını esas almaktadır. Bu yaklaşım; ölçek olarak 
küçük, nüfusu az ve ekonomik açıdan sorunlar yaşayan belediyelerin 
karşılaştığı sorunların çözümü için benimsenen bir yaklaşım olarak ta-
nımlanmaktadır (Apan, 2016: 7).

6360 sayılı Kanun gerekçesinde ölçek ekonomilerinden faydalanı-
larak hizmet verme maliyetlerinin düşürülmesine vurgu yapılmaktadır. 
Ancak, sınırları il ölçeğine genişletilen ve bu ölçekte yetkilendirilen bü-
yükşehir belediyelerinin sunduğu hizmet niteliği ve çeşitliliği bu düzey-
de artmaktadır.  Ayrıca, bu ölçekte il özel idareleri, köy ve belde bele-

19 51 ilde bu yapılar varlığını korumaktadır. 
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diyelerinin tüzel kişiliğine son verilmesi; belediye birlikleri20 ve köylere 
hizmet götürme birliklerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması kır ve kent 
ayrımında tek yönetsel birim olarak büyükşehir belediyelerini bölgesel 
ölçekte sorumlu bir birim haline getirmektedir (Bilgesay, 2014: 22).

Tablo 2: 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Olan Kentlerde Kapatılan 
Beldeler, Köyler ve Yeni İlçeler

İl

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İlçeler Mahalle*

Orman 
İçi Köy

Orman 
Bitişik 
Köy

Toplam 
Orman 
Köyü

Belde 
Belediyesi

6360 
Öncesi

Yeni 
Kurulan Toplam 6360 

Öncesi
6360 

Sonrası

Adana 177 132 309 40 15 - 15 405 913

Ankara 81 316 397 42 25 - 25 805 1.531

Antalya 309 181 490 84 19 - 19 525 1.148

Aydın 101 236 337 37 16 1 17 266 794

Balıkesir 338 462 800 34 18 2 20 589 1.215

Bursa 181 405 586 38 17 - 17 443 1.140

Denizli 125 174 299 81 18 1 19 349 791

D. bakır 205 114 319 15 17 - 17 247 1.051

Erzurum 39 311 350 20 20 - 20 332 1.320

Eskişehir 74 141 215 18 14 - 14 521 910

G. Antep 52 126 178 19 9 - 9 368 835

Hatay 50 97 147 64 11 4 15 318 744

İstanbul 68 84 152 38 39 - 39 794 984

İzmir 197 345 542 61 30 - 30 750 1.406

K.Maraş 153 149 302 54 9 2 11 358 886

Kayseri 13 99 112 52 16 - 16 433 882

Kocaeli 40 197 237 34 12 - 12 240 517

Konya 65 231 296 175 31 - 31 933 1.693

Malatya 62 136 198 40 13 - 13 352 887

Manisa 198 450 648 68 15 2 17 413 1.263

Mardin 184 77 261 21 9 1 10 154 761

Mersin 240 188 428 57 13 - 13 411 976

Muğla 138 235 373 49 11 2 13 232 677

Ordu 74 298 372 53 8 1 9 478 1.014

Sakarya 6 35 41 2 1 - 1 23 72

Samsun 5 559 564 34 17 - 17 356 1.333

Şanlıurfa 0 17 17 15 10 3 13 225 1.393

Tekirdağ 25 109 134 24 8 3 11 121 402

Trabzon 6 190 196 59 17 1 18 384 920

Van 4 18 22 8 11 2 13 118 704

Toplam 3.210 6.112 9.322 1.336 469 23 492 11.943 29.162

 Kaynak: Adıgüzel, 2012: 161.

20 6360 sayılı Kanunla otuz ilin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi ve birçok belediyenin tüzel kişi-
liğinin kaldırılması, mahalli idare birliklerinin sayılarında da değişime neden olmuştur. Değişiklik ile 
mahalli idare birliklerinin toplam sayısı 1.411'den 784'e düşmüştür. Köylere Hizmet Götürme Birlikle-
rinin sayısı ise 2013 yılında 911 iken 2014 yılında 443'e düşmüştür (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: 
Bkz: http://www.migm.gov.tr/).
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Büyükşehir belediye sayısının artacağına yönelik tartışmalar21, 
2004 yılından itibaren uygulamaya konulan Bütünleşmeci Yaklaşım 
esaslı reformlar kentsel yönetim birimi olarak ifade edilen büyükşehir 
belediyelerini yerel kalkınma dinamiği olarak ön plana çıkarmaktadır. 
Bu kapsamda, bir taraftan kentlerin modernleşme sürecini işleten büyük-
şehir yönetimlerinin bir yandan da kırsal alanların kalkınmasına öncü-
lük etme süreci söz konusudur (Özer ve Akçakaya, 2014: 355; Özçelik, 
2014:1127).

İl sınırları içindeki gelişmişlik farklarının kabul edilebilir düzeye 
indirilmesi, görece geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında rol oynayan 
büyükşehirler, 6360 sayılı Kanunla farklı hizmet taleplerine yanıt ve-
ren yönetsel yapılar haline gelmiştir (Bilgesay,2014: 12). Bu kapsamda, 
kent yönetimleri için yapılandırılan büyükşehir belediyelerinin il ölçe-
ğinde yer alan kırsal alan belediyeciliğini sürdürdüğü; bölge yönetimle-
ri olmadan, kır ve kenti aynı anda yönetme deneyiminin yeni oluşturan 
bir yönetsel birimle nasıl mümkün olacağı sorusu akıllara gelmektedir 
(Duru, 2015: 28). Kent yönetiminde mevcut deneyimi yukarıda ifade edi-
len büyükşehir belediyelerinin kırsal alan yönetim deneyimine ilişkin 
kısa deneyim süreci bir proje22 kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda23 
tespit edilen sorunlar ve sunulan çözüm önerileri bağlamında çalışmanın 
devam eden kısmında analiz edilecektir.

21 "Büyükşehir Sayısı Artıyor" Bkz.: http://www.insanhaber.com/guncel/buyuksehirlerin-sayisi-artiyor-
hangi-iller-buyuksehir-olacak-h80497.html

22 "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları" konulu projede temel araştırma alanlarından 
biri, kırsal alan yönetim deneyimi ve bu deneyimin elde edilmesinde sorunların tespiti ve çözüm öneri-
lerinin geliştirilmesidir. 

23 Kırsal alan yönetimi çalıştay oturumunda öncelikli olarak, projenin genel amacı ve hedefle-
ri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 6360 sayılı kanunun getirdiği yenilikler ile 
karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik uygulayıcıların çözüm önerile-
rini sunmaları hedeflenmiştir. Proje kapsamında hazırlanan ve büyükşehir belediyesi ile ilçe 
belediyelerine elektronik olarak iletilen anketlerin katılımcılar tarafından doldurulmasına 
öncelik verilmiştir. Ayrıca uygulamadan gelen katılımcıların sorun alanlarını belirleme ve 
analiz etmesini sağlamaya öncelik verilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen anket uygula-
ması ve panel tartışmaları ile ortaya çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda payla-
şılmaktadır.
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4. KIRSAL ALAN YÖNETİMİNDE BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYELERİ24

Sanayi devrimiyle başlayan kırdan kente göç süreci kentsel alan-
larda yoğun nüfus birikimlerini meydana getirmiş, kırsal alanlarda nüfus 
azalmıştır. Göç dalgasıyla hızla büyüyen kentsel alanlar beraberinde ya-
kın çevresindeki kırsal alanlara doğru kentleşme dinamiklerini sürük-
lemiş, kırsal alanlar plansız kentleşmenin bir parçası haline gelmiştir 
(Apan, 2016: 4-7). Türkiye'de hızlı kentleşme çabalarıyla kentler kırsal 
alana doğru kayarak bütünleşik bir kentsel alan ölçeğine konumlanmış-
tır. Bu bağlamda, "Pergel Yasası" olarak tanımlanan 5216 sayılı Kanun, 
"Bütünşehir Yasası" olarak tanımlanan 6360 sayılı Kanun kentsel alan-
lara yönelik bütüncül planlama anlayışını gündeme getirmiştir (Yenigül, 
2016: 291-292). Bu kapsamda güdeme gelen kavramlardan biri de "kır-
sal alan belediyeciliği" olmuştur (Kızılboğa ve Arıcı, 2013: 353). 

Kırsal alan belediyeciliği, merkezi konumda bulunan, kentsel ala-
na ait politikalar üreten ve hizmet sunan belediyelerin nüfus yoğunluğu 
daha az olan ve merkezden uzakta bulunan kırsal alanlarda yaşayan va-
tandaşlara da hizmet sunması ve bu küçük yerel birimlere özgü politika-
lar üretmesi olarak tanımlanmaktadır (Kızılboğa ve Arıcı, 2013: 377 ). 

6360 sayılı Kanunla kentler, bölgeselleşme ve yerelleşme se-
çeneklerini, kır ve kent yapısını bir araya getiren bütünşehirler olarak 
ifade edilmektedir (Apan, 2016: 1). Ancak, her kentsel alan için aynı 
durumdan söz etmek mümkün değildir. Her bir yerleşim alanının kır-
sal ve kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları birbirinden 
farklı olabilmektedir (Gül ve Batman, 2013: 37-38). Kır ve kentsel alanın 
bütünleşmiş yapısı, farklı nitelikte hizmet üretmek durumunda kalan ve 
nüfus yoğunluğu fazla olan büyükşehir belediyelerinin kaynaklarını mev-
cut talepler doğrultusunda kullanmaya zorlayacaktır. 6360 sayılı Kanun-
la artan gelirlerin kır ve kentsel alan yönetimi için yeterli olup olmadığı 
uygulama süreçleriyle ortaya konulabilecek bir tespiti gerektirmektedir.

24 Bu başlık altında yapılan derlemede, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN)'nın "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları" konulu projesi 
kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamaları ve Kasım 2016 içinde Sakarya ilinde ger-
çekleştirilen çalıştaydan elde edilen çıktılardan faydalanılmıştır. 

 4-5-6 Kasım 2016 tarihlerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilmiştir.
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Büyükşehir olarak yönetilecek 30 ilde il özel idarelerinin tüzel ki-
şiliği kaldırılmış, köy yönetimleri bağlı bulunduğu ilçeye mahalle ola-
rak bağlanmıştır. Bu durum dağınık yerleşim alanlarından oluşan kır-
sal alanların hizmet talepleri ile dar alanda yoğun nüfusa sahip kentsel 
alanların hizmet taleplerini karşılayacak tek bir birim ortaya çıkarmıştır 
(Duru, 2015: 28).  

6360 sayılı Kanun gerekçesinde, ölçek ekonomisini hayata geçi-
rerek hizmetlerin daha geniş alanda daha az maliyetle sunulması hedef-
lenmektedir. Gerekçede bu hususa, "büyükşehir alanında sunulan hiz-
metlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkacak ölçek ekonomileri 
sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az 
kaynak ile daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir" 
şeklinde yer verilmiştir (6360 sayılı Kanun gerekçesi, 2012: 3)25. Ölçek 
ekonomisi, üretilen ürün miktarının artması ile birim maliyetlerde mey-
dana gelen azalış olarak ifade edilmektedir (Keleş, 2012: 7). Bu tanım-
lamadan hareketle, bir kentin nüfusunun artması ve alanca genişleyerek 
büyümesi sonucunda bir takım ekonomik ve toplumsal değişimlerin ya-
şanması ve bunun parasal değerinin söz konusu olması mümkündür (Ke-
leş, 2012: 7). Ölçek ekonomilerinin bilimsel verilerden yararlanarak op-
timal kent büyüklüğünü belirlemesi ve bu yönde düzenlemeler yaparak 
hizmetlerde etkinliği arttırabilmesi, kişi başı maliyeti düşürebilmesi bazı 
ekonomistler ve kent bilimciler tarafından öngörülmüştür (Zengin, 2014: 
342). Ancak, geniş alanlara ve kırsal bölgelere sahip olan, birbirinden 
çok uzakta yerleşim yerlerinin var olduğu illerde modelin uygulanması-
nın ölçek ekonomilerinden beklenen faydayı azaltması da söz konusudur 
(Gül ve Batman, 2013: 35-36). 

Kentsel ve kırsal alan yönetiminde büyükşehir ölçeğinde sunulan 
hizmetler çeşitlenmektedir. Belediyelerinin klasik hizmet alanlarına göre 
tarım, gıda ve hayvancılık hizmetleri yeni bir alandır. Büyükşehirler ve 
ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü 
faaliyet ve hizmette bulunabileceğine dair düzenleme yapılmıştır (6360 
Sayılı Kanun, Md.7). Bu alan, diğer birçok yerel hizmete göre merkezi 
yönetimin önemli rol üstelendiği alanlardan biridir. Mevcut büyükşehir 
modeli ve mevzuatı tarımsal faaliyetlerden ziyade kentsel gelişime elve-
rişlidir. Bu etkiyle, kırsal alan belediyeciliği konusunda iller arasında 

25 Bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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uygulama farklılığı yaşanmaktadır. Ancak, kanunla büyükşehir beledi-
yelerinin verilen yetkinin yenilikçi, yaratıcı proje uygulamalarıyla bu 
farklılığı azaltacağı öngörülmektedir (Duru, 2015: 29). 

4.1. Kırsal Alan Yönetiminde Tespit Edilen Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri.

6360 sayılı Kanun, kentsel alanla kırsal alanı bir yönetsel ölçekte 
bütünleştirmiştir. Bu düzenlemede ön plana çıkan konulardan biri kırsal 
alan yönetimine kentsel alan deneyimi olan büyükşehir belediyelerinin 
yabancılığıdır. Ayrıca, kent dışındaki alanlara hizmet götüren il özel ida-
releri, köyler, köylere hizmet götürme birlikleri ve mahalli idare birlikle-
rine son veren kanun büyükşehir belediyelerini kırsal alan belediyeciliği 
ile sorumlu tutmuştur. Kırsal ve kentsel alan hizmet talepleri arasında 
farklılık,  kırsal ve kentsel alanlar arasındaki mesafenin fazlalığı kırsal 
alan yönetiminde hizmet sunumlarında koordinasyon, etkinlik 
ve verimlilik beklentisini ön plana çıkarmaktadır. 

Büyükşehirler ve ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı des-
teklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabileceğine dair 
düzenleme yapılmıştır (6360 Sayılı Kanun, Md.7). 6360'da tarım konu-
sunda görev ve yetkilerin genel olarak düzenlenmiş olması uygulamada 
merkezi yönetim kuruluşlarıyla yetki ve görev çatışmaları oluşturabil-
mektir. Bu durum hizmetlerin sunulmasında gecikmeye ve kaynak ve-
rimsizliğine neden olmaktadır. 

Kentsel alana sunulacak hizmetler için personel istihdam eden bü-
yükşehir belediyeleri kırsal alana hizmet sunarken personel eksikliği ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum kırsal alanda hizmet sunumlarının 
zamanında karşılanabilmesi önünde engel oluşturmaktadır.

Kırsal ve kentsel yerleşim yerleri arasındaki mesafenin fazlalığın, 
hizmet sunumlarında koordinasyon sorununu ortaya çıkardığına dikkat 
çekilmektedir. Ölçek ekonomilerinden faydalanma esasına dayanan 
kanun, merkeze uzak kırsal alanlara hizmet taşıma maliyeti konusun-
da kaynak sıkıntısı ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu alanlara 
hizmet sunmak üzere yeni örgütlenme modellerine gidilmesi gerekliliği 
vurgulanmaktadır.  
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Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetlerinin ilgili merkezi yönetim ku-
rumları ile yerel yönetim birimleri arasında koordineli bir şekilde sunu-
lamadığı ifade edilmektedir. Birimler arasındaki koordinasyonsuzluğun 
kırsal alanda kalkınma beklentisini azalttığı düşünülmektedir. 

Kırsal alanda tarımsal sulamanın gerçekleştirilmesi ve mera alan-
ları konusunda görev ve yetki belirsizlikleri nedeni ile oluşan problemle-
rin hizmetlerde etkinliği azalttığına dikkat çekilmektedir.  Ayrıca, köyün 
tüzel kişiliğinin kaldırılması sebebiyle personel istihdamı, araç gereç 
zimmetlenmesi, ekonomik faaliyet içeren kuruluşların oluşturulması ve 
koordinesi (kooperatif ve birlik) alanında muhatap problemi hizmet su-
numlarında koordinasyonu ve etkinliği azaltan bir durum olarak görül-
mektedir. 

Kırsal alan yönetiminde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri mev-
zuat temellidir. 6360 sayılı Kanun 30 ilde büyükşehir belediyelerini 
kırsal alan yönetiminden sorumlu birim haline getirmiştir. Çatı kanun-
lardaki düzenlemeye paralel olarak ilgili diğer mevzuatta değişiklik ya-
pılmamasının, uygulama süreçlerini olumsuz etkilediği vurgulanmakta-
dır. Bu kapsamda; kırsal alanla kentsel alandaki mahalle tanımlarının 
farklılaştırılmaması, hizmet sunumlarına yönelik standartların yasal ze-
minde oluşturulmaması mevzuat temelli diğer sorun alanları olarak sıra-
lanmaktadır. Ayrıca, 6360 sayılı Kanun sonrası il özel idarelerinin tüm 
görevlerinin büyükşehir belediyelerine aktarılmaması (Örneğin maden 
sahası, kum ocakları gibi) bu alanların denetimi konusunda belediyeleri 
mevzuat engeli ile karşı karşıya getirmektedir. 

Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeni ile (örneğin fabrika yeri, benzin 
istasyonu) tarım dışına çıkarılmış araziler bu faaliyetlerinin bitmesinden 
sonra belediyeler tarafından tarımsal arazi olarak değil kent arazisi ola-
rak işlem görmektedir. Bu durumun, tarım arazilerinin kentsel alanlar 
için arsa stokuna26 dönüşmesine neden olduğuna dikkat çekilmektedir.

Belediye alanları için öngörülen kentsel denetim standartlarının 
kırsal alanları da kapsaması uygulamada kırsal alanlar için normal olan 
uygulamaların (örneğin hayvan beslenmesi) şikâyete ve cezai işleme ne-
den olduğu tespit edilmiştir. Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetlerini sun-

26 Duru, 2015 tarihli çalışmasında kırsalın arsa stoğu olarak görüldüğüne vurgu yapmıştır (Duru, 
2015: 29). 
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ma konusunda yetkilendirilen büyükşehir belediyelerinin kırsal ve kent-
sel alan hizmet standartlarını yaşanılan kentin koşullarına uygun olarak 
belirleme yetkisinin de mevzuatta düzenlenerek bu birimlere verilmesi 
konusunda ortak kanaat söz konusudur. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tanımlamasında büyükşehirler 
içinde yer alan kırsal mahallelerin kentsel alan olarak tanımlanması, bu 
eski köy/yeni mahallelerde yaşayanların birçok tarım teşvikinden yarar-
lanamamasına neden olduğu mevzuatta değişiklik talebi doğrultusunda 
vurgulanmaktadır. Ayrıca, imar rantının yüksekliği kırsal alandaki arazi-
lerin imara açılması konusunda olumsuz baskı oluşturmakta bu olumsuz-
luğun önünde caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin olmadığına dikkat 
çekilmektedir.  

Büyükşehir belediye yönetimlerinin kırsal alan yönetiminde kar-
şılaştığı sorunlardan bir diğeri; büyükşehir ilçe belediyelerinin 6360 
sayılı Kanunla oluşan zayıf görüntüsüdür. İlçe belediyeleri, zayıf 
kapasiteleri nedeni ile kırsal alandaki imar denetimini etkili biçimde ya-
pamamaktadır. Özellikle tarla alanları illegal biçimde parsellenerek sa-
tılmakta ve imara açılmaktadır. İlçe belediyelerinin kapasite yetersizliği 
nedeni ile kırsal alanları da içine alan imar planlarını hazırlayamaması 
yasanın "Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde, il çapında uyumlu 
imar uygulamaları gerçekleştirilmesi" hedefinden uzak bir görüntünün 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ilçe belediyelerinde tarım 
gıda ve hayvancılık alanında örgütlenmenin ve kurumsal kapasitenin ye-
tersiz olması büyükşehir belediyelerinin bu alana yönelik hizmetlerini 
olumsuz etkilemektedir.

Kırsal alan yönetiminde büyükşehir belediyelerinin 6360 sayılı 
Kanun ölçeğinde karşılaştığı sorunları; il ve belediye sınırlarının birleş-
tirilmesi, büyükşehirlerin kıra yabancılığı, kırsal alana hizmet götürme-
nin oy getirmemesi, kırsal alanların sunduğu gelir cazibesi ve ekolojik 
bozulma, hizmette koordinasyon eksikliği ve beraberinde etkin ve verimli 
olmayan hizmet sunumları, mevzuat temelli sorunlar ve büyükşehir ilçe 
belediyelerinin zayıflığı gibi ana başlıklar çerçevesinde sıralamak müm-
kündür (Duru, 2015: 28-29). 

Aşağıda bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerine yer 
verilmektedir. 
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• Büyükşehir yönetimlerinin tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili 
görev ve yetki tanımlamalarının daha açık hale getirilmelidir. 
Çatı kanunundaki düzenlemelere paralel olarak özellikle kırsal 
ve kentsel ayrımlardan kaynaklanan tanım karışıklıklarının il-
gili kanunlarda değişiklik yaparak giderilmesi sağlanmalıdır. 

• İl ölçeğinde ulusal düzey ile yerel düzeydeki tarım politikaları 
ve uygulamaları arasında eşgüdüm ağlanması için mekanizma-
lar oluşturulmalıdır. Bilgesay›ın, Kırsal Altyapı Birliği (KAB) 
önerisi bu kapsamda örneklendirilebilir. KAB, 6360 sayılı Ka-
nunun getirdiği yerel kademe örgütlenmesine ve bu örgütlen-
me vasıtasıyla şehir merkezinden uzakta oluşan yerleşimlerin 
kalkınmasında ve altyapı yatırımlarının etkin ve verimli yürü-
tülmesinde katkı sağlayacak bir model olarak görülmektedir 
(Bilgesay, 2014: 26).

• Tarımsal sulama ile ilgili drenaj kanalları yönetiminin bu alan-
da uzman kuruluş olan DSİ'ye devredilmelidir.

• Büyükşehir belediyeleri tarımsal üretim ve pazarlamayı des-
teklemek, piyasada denge oluşturmak ve daha esnek bir anla-
yışla hizmet sunmak amacıyla Tarım Gıda ve Hayvancılık ala-
nında şirket kurmak için desteklenmelidir (Örnek model Bursa 
Tarım A.Ş.).

• Kırsal alan ile kentsel alanda yer alan mahalleler statü olarak 
farklılaştırılmalıdır. Kent konseyleri kırsal alandaki muhtarları 
da içine alacak şekilde genişleyerek etkin işletilmelidir. Ayrı-
ca muhtarlara yönelik meclis, kurultay vb. oluşumlar organize 
edilerek kırsal alanda oluşan muhatap sorununa yönelik çözüm 
bulunmalıdır.

• Arazi içi yollar (üretim yolları) ile ilgili mevzuat düzenlemesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

• Kırsal alanlardaki yatırımlara yönelik yasal süreçler iyileştiri-
lerek işlem ve süreler azaltılmalıdır. 

•  Belediyelerin gelir kaynaklarını ve ekonomik faaliyetlerini ge-
liştirici mali reformun hayata geçirilmesine öncelik verilmeli-
dir. 
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• Kırsal alandaki imar faaliyetleri ve denetimi ile ilgili ayrı bir 
mevzuat çalışması yapılmalıdır. İmar planlaması, kırsal alana 
yönelik yeni bir anlayış ve ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

• Büyükşehir belediyeleri diğer alanlarda olduğu gibi tarım gıda 
ve hayvancılık alanlarına yönelik politika ve strateji belgeleri 
hazırlamalıdır. 

• Belediyeler kırsal alandaki birlik ve kooperatifleri destekleyici 
mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu konudaki mevzuat iyileşti-
rilmelidir. 

• Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetlerine yönelik coğrafi bilgi 
sistemleri uygulamaları geliştirilmelidir. 

• Belediye hizmetlerinde köylerin yerel paydaş olarak rolü ve 
statüsü geliştirilmelidir. 

• 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri kentsel ve kırsal 
alandan sorumlu yönetimler haline gelmiştir. Geçiş sürecinde, 
büyükşehir ilçe belediyelerine mahalle olarak bağlanan eski 
köy yeni mahallelerden 5 yıl boyunca vergi geliri alınmayacağı 
hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda kırsal alandan vergi geli-
ri alınmasına ilişkin yansımaların etkisini görebilmek için beş 
yıllık dönemi beklemek gerekecektir. Bu kapsamda mevcut uy-
gulama süreleri düşünüldüğünde, yasada yer alan kırsal alan-
larda yaşayanlardan bir kentli olarak vergi alma uygulamasına 
başlanmasının beş yıllık süre ile bir dönem daha ertelenmesi 
öngörülmektedir. 

• Kırsal alanlarda faaliyet gösteren ağır tonajlı vb. araçların ruh-
satlandırılması ve denetimi alanında belediyelerin yetkisinin 
arttırılmalıdır.

• İmar planlaması denetimi ve uygulaması alanında merkezi 
yönetim kuruluşlarının (TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Özelleştirme İdaresi vb.) il ölçeğindeki yetkileri büyük ölçüde 
büyükşehirlere devredilmelidir.

• Tarımsal girişimciliği ve gelişmeyi desteklemek üzere büyükşe-
hir belediyeleri bünyesinde bu alana özel proje ofislerinin oluş-
turulmalıdır. 



Dilek Topcu 285

• Yenilenebilir (güneş, rüzgâr, jeotermal, bioenerji vb.) enerji 
kullanımı konusundaki yasal süreçlerin iyileştirilmesi, tanıtım 
ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi için gerekli yasal ve 
uygulama adımlarının tasarlanmasına orta vadeli kırsal kalkın-
ma planları içinde yer verilmelidir. 

• Kırsal alanla dost turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi konusun-
da yasal altyapının uyumlu ve esnek hale getirilmesine yönelik 
mevzuatta iyileştirmeler yapılmalıdır. 

• Kırsal alan yönetiminde kalkınma ajansları ve büyükşehir be-
lediyelerinin ortak stratejiler oluşturmasını sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

• Belediyelerin üst yöneticilerine yönelik tarım, gıda ve hayvan-
cılık alanında farkındalık oluşturacak eğitim, atölye çalışması, 
sergi ve toplantılar organize edilmelidir.

• Ulusal tarım politikaları oluşturulurken yeni büyükşehir mode-
linin ortaya çıkardığı durum ve avantajlarda dikkate alınmalı-
dır.

• Büyükşehir belediye örgütlenmesinde kırsal alan yönetimine 
ilişkin bir birim kurulmalı veya özel amaçlı (İSKİ gibi) örgüt 
kurulmalıdır.

• Kırsal alanlara götürülecek hizmetler için büyükşehir belediye 
başkanına bağlı olan ve danışma niteliğine sahip bütün ilçeleri 
temsil edecek şekilde belediye meclis üyelerinden oluşan bir 
komisyon kurulmalıdır.

• Kent konseyleri içinde kırsal alan meclisleri oluşturulmalıdır. 

• Kırsal alanların yerel yönetim altı bir yapı şeklinde düzenlen-
mesi hususu düşünülmelidir. 

• Büyükşehir belediyeleri kırsal alanlara yakın yerlerde şubeler 
açarak etkin yönetimi gerçekleştirmelidir. 

• Kırsal alanların doğası korunarak bir yerleşim politikası izlen-
melidir. 

• Mahalle haline getirilen köylerdeki seçilmiş muhtarlar ilçe be-
lediye meclislerinin doğal üyesi olmalıdır. 
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5. SONUÇ

Kentte, hizmet sunulacak alanın büyüklüğü, kentsel ekonomik 
altyapının durumu, hizmet sunulan alanın genişlemesi, hizmet tanımla-
rında meydana gelen niteliksel değişim bütünleşik alanlara sahip kent 
yönetimlerini yeni arayışlara sürüklemektedir. Kentin yönetsel ölçeğini 
belirleyen 6360 sayılı Kanunla kentler; kır ve kent yapısı kaynaşmış, ya-
pısal olarak bütünleşmiş alanlar haline gelmiştir. Ancak, her bir yerleşim 
alanının kırsal ve kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları 
birbirinden farklı olabilmektedir.

Belediye yönetimi, kentsel alan yönetim deneyimine sahip bi-
rimlerdir. Kırsal alanlarda sunulacak hizmetlerin nitelik ve çeşitliliği-
ne yönelik belediye yönetimlerinin hizmet deneyimi bulunmamaktadır. 
Merkezi konumda bulunan, kentsel alana ait politikalar üreten ve hizmet 
sunan belediyelerin nüfus yoğunluğu daha az olan ve merkezden uzakta 
bulunan kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara da hizmet sunması ve bu 
küçük yerel birimlere özgü politikalar üreten birim olarak tanımlanan 
kırsal alan belediyeciliği, 6360 sayılı Kanun kapsamında 30 ilde uygu-
lamaya konulmuştur.

Küreselleşme sürecinde, yerel yönetimleri işlevselleştirmek ve bu 
bağlamda kent yönetimlerini kırsal alanlarda kalkınmayı sağlayacak şe-
kilde işlevsel hale getirmek bütünleştirmeci yaklaşımı akıllara getirmek-
tedir. Küreselleşme yarışına kentler ile katılma, bölge yönetimlerinin 
olmadığı Türkiye'de kent bölgeleri yaklaşımı ile mümkün hale getiril-
mektedir. Bu süreçte yapılan ölçeklendirmede büyükşehir belediyeleri, 
ilçe belediyeleri dışında tüm alt birimlerin tüzel kişiliğine son verilerek 
asli yönetsel birimler olarak konumlandırılmaktadır. Kırsal alan beledi-
yeciliğinin başlangıcı bu konumlandırmadır. 

Tarım, gıda ve hayvancılık, kırsal kalkınma, kırsal altyapı, kente 
olan uzaklık kırsal alan yönetiminde karşılaşılan koordinasyon, etkinlik 
ve verimlilik temelindeki hizmet tanımlamalardır. Uygulama süreçlerine 
yönelik tespitler bu tanımlamalar dışında mevzuat, ilçe belediyesinin za-
yıf görüntüsü, kırsal alana olan yabancılık, ölçek ve hizmet ilişkisi, kısa, 
orta ve uzun vadeli planlara olan ihtiyaçlar ekseninde sıralanmaktadır. 
Tespit edilen tüm sorunlar ve çözüm önerileri temel bir soru etrafında şe-
killenmektedir. Kırsal ve kentsel alan yönetiminden sorumlu büyükşehir 
belediyeleri kırsal alanı mı kalkındıracak modern kenti mi sürdürülebilir 
kılacaktır. Gelecek dönem yerel yönetsel reformların bu bağlamda şekil-
leneceği öngörülmektedir.
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