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 İçindekiler V

ÖNSÖZ

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) ola-
rak,  bir taraftan ana faaliyet alanımız olan üyelerimiz adına toplu iş söz-
leşmesi süreçlerini takip ederken diğer taraftan faaliyet alanımızla ilişki 
olarak; politika yapıcılara, akademisyenlere ve uygulamacılara yönelik 
çalışmalar yapmakta, projeler yürütmekte ve yayınlar üretmekteyiz. 

Sendikamız, oluşturduğu platformlarda tarafları bir araya getirmek 
suretiyle yerel yönetimlere ilişkin konuların tartışmasını sağlamaktadır. 
Sonrasında bu çalışmalar akademik bir analizle birlikte raporlanmak-
ta  ve oluşan çıktılar karar vericilere ve diğer ilgililere ulaştırılmaktadır. 
Sendikamız edindiği bu misyon çerçevesinde iki önemli çalışma yapıl-
mıştır. 

İlk olarak, özellikle son 20 yılda ülkemizde gerçekleştirilen ye-
rel yönetim reformlarının çeşitli yönlerden değerlendirildiği “6360 sayılı 
Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi” adlı 
proje 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bu proje çerçevesinde, 
geniş bir literatür değerlendirmesi, yerel yöneticiler ve akademisyenlere 
yönelik anket çalışmalarının yanı sıra; toplam 286 kişiden oluşan ve uy-
gulamacıların, uzmanların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve akademis-
yenlerin katıldığı çok sayıda oturumdan oluşan “6360 Ekseninde Yerel 
Yönetim Reformlarını Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. Proje 
kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel etkinliklere ilişkin nihai çıktılar, 
“6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları”, “Belediye 
Yönetimi ve Kamusal İlişkiler” ve “Yerel Hizmetler” adları altında üçlü 
seri kitap olarak yayınlanmıştır.

İkinci çalışma ise, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ana-
yasa Referandumu ile Türkiye’ye özgü bir niteliğe sahip Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde   yerel yönetimlerin dönüşümüne 
ilişkindir. Zira bahse konu süreçle birlikte idarî, hukukî, ekonomik ve 
siyasal boyutlarıyla yeni bir kamu yönetimi sistemi ve yapılanması ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışma, yeni sistemin yerel yönetimlere nasıl yansıyaca-
ğı ve yön vereceği konusuna yoğunlaşmıştır. Zira yeni sistemle beraber 
bir taraftan merkezi yönetim yapısal dönüşümünün nasıl gerçekleşeceği, 
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devletin rolü ve sınırlarının ne olacağı, merkezi ve yerel yönetimler ara-
sında görev, yetki ve bütçe paylaşımının nasıl olacağı soruları sorulurken, 
diğer taraftan yerel yönetimlerin, seçimi, temsili, insan kaynakları, gelir 
kaynakları, denetimi vb. başlıkları ile birlikte sivil toplum ve diğer kuru-
luşlarla olan ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği merak edilir hale gelmiştir. 
İşte bu sorulara karşılık bulabilmek amacıyla bir projeksiyon çalışması-
na ihtiyaç hasıl olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sistemin hayatımı-
za gireceği 24 Haziran 2018 tarihindeki “Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi”nin öncesinde 2017 yılı sonundan itibaren 
Sendikamızca “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare 
ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi” yürü-
tülmüştür. Bu projede merkezi idare kurumlarının, Sayıştay’ın, Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nun, belediyelerin, işçi ve işveren sendikalarının 
temsilcileri ile muhtarlar, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile 
çok sayıda oturumdan oluşan uluslararası bir çalıştay gerçekleştirilmiş-
tir. Proje çıktıkları akademisyenlerce analiz edilerek “Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği: 
Yeni Sistemde Yerel Yönetimler” adını taşıyan bir kitap marifetiyle ya-
yınlanmıştır.

Bu çalışmamız ise,  önceki çalışmalarımızda da özel başlık altında 
incelenmiş olmakla birlikte, detaylandırılmaya ihtiyaç duyulan dolayı-
sıyla önceki çalışmaların tamamlayıcısı ve devamı niteliğindeki, yerel 
yönetim hizmetlerinin en temel bir işlevi olduğu hiçbir şekilde yadırgan-
mayan hatta aksine eksikliğinin tenkit edildiği ve günümüz seçmen ter-
cihleri üzerinde doğrudan etkisi sebebiyle yerel seçim kampanyalarında 
çokça kullanılan sosyal politika mevzuunu ele almaktadır. 

Çalışmada; sosyal politika kavramı, sosyal politikanın doğuşu, sa-
nayileşmenin, ikinci dünya savaşının ve küreselleşmenin sosyal politika 
uygulamalarına etkisi, sosyal politikanın merkezi idareden ademi merke-
ze yayılması süreci ele alınan temel konuları oluşturmaktadır. Çalışmada 
ayrıca sosyal politika ile yerel yönetim arasındaki ilişki kurulurken, yerel 
kalkınma ve yerel kalkınmada rol alan kuruluşlar ile sivil toplum örgüt-
lerinin katkıları da irdelenmektedir.

Çalışmanın özgünlüğünü sağlayan temel hususlardan biri, özel 
sektörden kamu sektörüne oradan da yerel yönetime kazandırılan yöne-
tişim kavramının sosyal politika çerçevesinde ele alınmasıdır. Kitapta 
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ele alınan kavramlardan biri de küyerelleşmedir. Diğer taraftan sosyal 
belediyecilik kavramı ve yaygın araçları da detaylı şekilde ortaya konul-
maktadır.

Sosyal politikaların niçin yerel düzeyde uygulanması gerektiğini, 
ülkemizdeki mahalli idarelerde sosyal politika uygulamalarının gelişim 
sürecini, sosyal belediyeciliğin halka yansımalarını ve yerel sosyal poli-
tikaların doğrudan karşılık bulduğu dezavantajlı kesimler bir bütünlük 
içinde sunulmaktadır.

Çalışmada, yerel yönetim ve sosyal politikalar birlikte ele alınır-
ken, sorunlara palyatif tedbirlerle birlikte ve üzerinde, köklü ve kalıcı 
çözümler bulunmasına özel bir vurgu yapılarak, sosyal yardım ve hizmet-
lerin ötesinde politikalar geliştirilmesi gerektiği hususuna dikkat çekil-
mektedir.     

Yerel yönetim ve sosyal politika konularının ayrı ayrı ve birbiriyle 
ilişkisinin detaylı ve bütünlük içinde ele alındığı bu çalışmanın, karar 
vericiler,  akademisyenler, uygulayıcılar ve ilgililer için faydalı olmasını 
dileriz. 

Çalışmanın hazırlanması esnasında fikirlerini, teşviklerini ve kat-
kılarını esirgemeyen Doç. Dr. Bora Yenihan başta olmak üzere, Mücahit 
Bıyıkoğlu’na, Melih Kuran’a ve DER yayınlarından Elif Derbeder’ teşek-
kürü bir borç biliriz.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 

Yönetim Kurulu

Önsöz
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Giriş 1

İkinci Dünya Savaşından bu yana, sanayileşmiş toplumların sosyal 
politika ve refah hizmetlerinde çok hızlı bir genişleme yaşanmış ve Key-
nezyen Politikalar sayesinde sosyal politika Avrupa başta olmak üzere, 
tüm dünyada altın çağını yaşamıştır. Bu genişleme esas olarak ekonomik, 
demografik, sosyal ve politik değişimlerin bireysel ve kurumsal yaşamı 
yeniden şekillendirmesi sonucunda meydana gelmiştir. Her ne kadar 
sosyal politika farklı kaynaklardan sağlanabilir olsa da sosyal politikanın 
değişmeyen planlayıcısı ve asli uygulayıcısı her zaman devlet olmuştur. 
Devlet, kimi zaman merkezi kurumsal yapısıyla, kimi zaman da yerel 
düzeydeki idari birimleri vasıtasıyla sosyal politika sağlama işlevini yü-
rütmüştür. Devletlerin idari teşkilatları içinde yerel yönetimlerin sos-
yal politika bakımından iki temel işlevi bulunmaktadır; merkezi olarak 
planlanan sosyal politika ve uygulamalarının yerel düzeyde uygulanması, 
sonuçlarının takip edilmesi ve geri bildirimler toplayıp, bunların mer-
keze iletilmesi ile yerel yönetimlerin bizzat kendilerinin çeşitli sosyal 
politika ve uygulamalarını planlaması ve uygulamasıdır. Kısacası, yerel 
yönetimler sosyal politikaların bireylere ulaştırılmasında her zaman kilit 
bir role sahip olmuştur. Ancak bu kilit ve aktif rol, özellikle XX. yüzyı-
lın son çeyreğinden bu yana neoliberal politikaların yükselişe geçmesi 
ve küreselleşmenin hızlanmasıyla merkezi yönetimlerin sosyal politika 
uygulamalarındaki ağırlığının azalmaya (piyasa güçlerinin de etkisi ve 
baskısıyla) başlamasına bağlı olarak daha da artmıştır. 

Sosyal politikaların bireylere yerel yönetimler eliyle giderek daha 
fazla ulaştırılmasının arkasında birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan 
en önemlisi, yerel yönetimlerin yerel koşulları ve ihtiyaçları merkezi hü-
kümetlere göre çok daha iyi bilmesi ve sosyal koruma planlamasını buna 
uygun tasarlayabilmesidir. Aynı zamanda, yerel yönetimler sosyal poli-
tikalarda ciddi bir esneklik ve maliyet avantajı da sağlamaktadır. Daha 
açık ifade etmek gerekirse, merkezden planlanmış tek tip ve standart 
uygulamalar yerine, her bir yerel topluluğun kendi öznel koşullarına göre 
tasarlanmış ve ihtiyaçları tam karşılayan uygulamalar hem daha başarılı 
sonuçlar vermekte hem de sosyal harcamalardan en yüksek verimin alın-
masını sağlamaktadır.

GİRİŞ



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika2

Sosyal politika alanında sunduğu bu avantajların yanı sıra, yerel 
yönetimlerin gün geçtikçe daha aktif hale gelmesinde dünyada ve ül-
kemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında meydana gelen hızlı de-
ğişimlerin de etkisi vardır. Bu kapsamda, siyasal yapılar ve kurumlar 
kendilerini yeniden tanımlamaya; sorumluluk ve yetki alanlarını yeniden 
belirlemeye başlamışlardır. Yaşanan bu hızlı yeniden yapılanma süre-
cinde küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri aynı anda güçlenmiş ve ye-
rel dinamikler ile yerel değerler büyük önem kazanmıştır. Hızlı ve plan-
sız kentleşmenin yol açtığı sorunlar, nüfusun asimetrik ve dengesiz bir 
biçimde belli alanlarda toplanması, demografik dönüşümler ile gönüllü 
ve zorunlu göç olgusu yerel düzeyde sosyoekonomik sorunları hem nice-
lik hem de nitelik bakımından arttırmış; klasik yerel yönetim anlayışın-
da köklü bir değişikliği de şart koşmuştur. Özellikle küreselleşmenin ve 
neo-liberalleşmenin tetiklediği ve refah devleti uygulamalarında meyda-
na gelen dönüşümler, devletin yerel ayağını oluşturan yerel yönetimleri 
toplumsal meselelerde ve sorun alanlarında daha aktif olmaya itmiştir. 
Bu durum yerel yönetimlerin sosyal politika harcamalarını arttırırken 
sosyal belediyecilik anlayışının da yerleşmesini sağlamıştır. Bu itibar-
la, sosyal belediyecilik belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin 
toplumsal işlevlerini genişleten ve gündelik yaşamın her alanında çok 
daha aktif ve görünür hale gelmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. 

Tüm bu gelişmeler, yerel yönetimlerin sosyal politika geliştirme ve 
uygulama işlevlerinin tüm dünyada yoğun bir biçimde tartışılmasına yol 
açmıştır. Bu çalışma söz konusu tartışmaya bir katkı sağlamak ve farklı 
bir bakış açısı sunmak üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede, çalışmada ön-
celikle sosyal politika olgusu doğuşu ve gelişimi ile birlikte ele alınmış, 
sonrasında yerel yönetime ilişkin teorik arka plana yer verilmiştir. Çalış-
manın devam eden bölümlerinde ise küreselleşme/küreselleşme, yöneti-
şim gibi dışsal olguların etkileri de incelenerek, sosyal belediyecilik ve 
yerel yönetimlerin sosyal politika uygulama sorumluluğu tartışılmıştır. 
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Günümüzün modern devletleri vatandaş ile devlet arasındaki bir 
toplumsal sözleşmeye dayanmaktadır. Bu sözleşmede, herkesin ortak çı-
karını daha da ileri götürmek için hak ve yükümlülüklere birlikte karar 
verilmiştir. Vatandaşlar ülkenin yararı için sürekli çabalamakla ve vergi 
ödemekle yükümlüyken, devlet de halkın haklarını koruyarak ve herkese 
yarar sağlayan kamu politikaları yürüterek kendi meşruiyetini sağlamak-
tadır. Bu karşılıklı anlaşmaya dayalı ilişkide, sosyal politikalar son dere-
ce önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim sosyoekonomik ve fizyolojik gü-
vencesizlik, fırsat eşitsizliği, otoriter ve baskıcı bir düzen, gelir dağılımı 
adaletsizliği, ayrımcılık ve yoksunluk etkisiz sosyal politika düzeninin 
göstergeleridir ve bunlar, bir devletin çöküşü için tek başlarına yeterli 
olabilmektedir. Çünkü etkisiz ve yetersiz sosyal politikalar bir devletin 
meşruiyetinin ve varlık sebebinin sorgulanmasına yol açmakta ve vatan-
daşların devlete olan bağlılığını ve desteğini geri çekmesine sebep ola-
bilmektedir. Tüm bunların sonucunda ise toplumsal bölünme, çatışma ve 
şiddet kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilmektedir. Kısacası, genel kanının 
aksine sosyal politika sadece sosyal sorunlarla mücadele etme aracı de-
ğildir; bunun çok daha ötesine geçerek düzenin ve rejimin devamlılığını 
sağlamadaki en hassas politikalar ve tedbirler bütünüdür.

Bir Disiplin ve Politika Alanı Olarak Sosyal Politikanın                                                                        
Doğuşu

Sosyal politika farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlan-
maktadır. Bu tanım çeşitliliğinin temel nedeni, sosyal politikanın kap-
sadığı konuların son derece dinamik ve değişken bir yapı göstermesidir. 
Nitekim kimi yazarlar sosyal politikayı tanımlarken daha çok sosyal so-
runlara, mağdur gruplara ve bunlara yönelik koruyucu politikalara deği-
nirken, kimileri daha sınıfsal bir bakış açısıyla kapitalist sistemi ve sınıf 
mücadelelerini merkeze almayı tercih etmektedir. Başka bir grup yazar 

 1. 
BÖLÜM

Sosyal Politika Kavramı, 
Doğuşu ve Değişimi
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ise sosyal adaletin ve sosyal bütünleşmenin gerçekleşmesi gibi daha 
makro düzeyli idealler ve hedefler etrafında bir tanımlama yapmaktadır. 
Her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, değişmeyen bir nokta sosyal 
politikanın esas olarak beşeri ve toplumsal ihtiyaçların, mücadelelerin ve 
ilerlemelerin bir sonucu olduğu ve bu anlayışın temelde kapitalist eko-
nomi içinde büyüyen sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmak, toplumsal 
adalet ve eşitliğe hizmet ederek toplumsal uzlaşma ve bütünleşmeyi sağ-
lamak gibi nihai hedefleri olduğudur (Koray, 2007: 27). 

Sosyal politika kavramı farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anıl-
maktadır. Örneğin, Kıta Avrupa’sında genellikle doğrudan sosyal poli-
tika ifadesi kullanılırken, Kuzey Amerika geleneğinde daha çok sosyal 
refah politikası şeklinde bir ifade tercih edilmektedir. İlgili yazının ge-
neline bakıldığında, bir tarafta her iki ifadenin de aynı anlama geldiğini 
savunanların yanı sıra, diğer tarafta sosyal politikayı çok daha geniş ve 
çerçeve bir kavram olarak görüp, sosyal refah politikasını kapsadığını 
ileri süren bir görüş de bulunmaktadır (Ersöz, 2011: 47). 

Sosyal politika, belirli bir ülkede ve belirli bir tarihsel dönemde 
geçerli olan politik ve ekonomik modellere göre değişir. Refah rejimle-
riyle doğrudan ilişkili ve buralarda meydana gelen değişikliklere bağımlı 
olsa da sosyal politika asıl olarak farklı iç ve dış zorluklara ve risklere 
cevap olarak gelişmektedir (Sarıipek ve Yenihan, 2019: 25). Son otuz yıl-
da, sosyal politika tedbirlerinin sonuçları ve etkileri çeşitlidir. Yoksulluk 
bazı ülkelerde azalmış, ancak tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Ayrı-
ca, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik artmıştır. 
2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz, bu risk ve zorlukların yeni 
küresel politik ve ekonomik bağlamını açıkça göstermiştir. Buna göre, 
günümüzde sosyal politika tasarlarken ve uygularken en fazla dikkate 
alınması gereken faktörler şunlardır: 

(i) Sosyal politikaların finansal kaynağı, 

(ii) Hızla artan teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerin üretim sü-
reçlerine aktarılmasıyla emek ihtiyacının azalması, 

(iii) Endüstrileşme sonrası demografik değişim ve değişen ihtiyaçlar, 

(iv) Küreselleşme 

(v) Yeni teknolojilere ve yüksek vasıflı işgücüne dayanan hizmet-
ler, 
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(vi) Kayıt dışı ekonominin ve hizmet sektörünün yükselişi (Hujo 
ve Yi, 2015: 11).

Bu değişiklikler birbiriyle bağlantılıdır ve kalkınma için küresel 
ve ulusal finansman alanlarında, istihdam, verimlilik ve ücretler, gü-
venlik açığı ve yoksulluk, eşitsizlik ve çevre gibi toplumun tüm alanları 
üzerinde hem pekiştirici hem de bozucu etkileri vardır. Dolayısıyla yeni 
dönemde sosyal politikanın öncelikli olarak bu konular üzerine yoğun-
laşması gerekmektedir.

Sorun alanlarının çeşitliliğinden de anlaşılacağı üzere sosyal poli-
tikanın birçok boyutu vardır. Bu boyutların her biri önemli ve birbiriyle 
bağlantılıdır. Örneğin, sosyal politikanın amacının, insanların yaşam ka-
litelerini yükseltmelerine yardımcı olmak olduğunu söylersek, bu iddia 
sosyal politikanın bireylere ilişkin bir disiplin olduğu, onları kontrol etti-
ği ve yönlendirdiği şeklindeki başka bir öneriden ayrılamaz. Her iki ifade 
de doğrudur, ancak her biri tek başına sosyal politikanın nasıl işlediğine 
dair sadece kısmi bir çıkarım sunacaktır. Bu karşılıklı ve bağımlı ilişki-
nin en somut örneği kamu yardımlarıdır. Kamu yardımı insanlara nak-
di yardımda bulunur ve hayatta kalmalarına yardımcı olur. Ancak aynı 
zamanda, kamu yardımı programları iş, etkili ve başarılı ebeveynlik ve 
daha fazla çocuğa sahip olmama yasağının kabul edilmesini de gerektirir. 
Bu yasaklamanın ve yönlendirmenin doğru ya da yanlış olması tartışmalı 
bir konu olmakla birlikte, asıl mesele refah politikasının kamu yardımı 
alınmasını iyi davranış koşuluna bağlamış olmasıdır. Burada sorulması 
gereken kilit soru, nakdi yardımların herhangi bir koşula bağlanmaksızın 
doğrudan verilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Elbette bu da müm-
kündür, ancak mevcut koşullar altında uygulanabilir görünmemektedir. 
Çünkü tüm sosyal refah politikalarının siyasi, sosyal ve ekonomik olmak 
üzere birden fazla amacı vardır ve tüm bu amaçlar birbirleriyle rekabet 
halinde ve iç içe geçmiş durumdadır. Hatta o kadar iç içe geçmişlerdir 
ki, bazı durumlarda birbirleriyle çatışabilmektedir; sosyal açıdan gerekli 
görülen bir politika, ekonomik olarak mantıklı ve sürdürülebilir olmaya-
bilir (Blau ve Abramowitz, 2003: 4). 

Bu nedenle, herhangi bir sosyal politika uygulamasının aynı anda 
hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal açıdan kabul edilebilir ol-
ması için belirli şartlar karşılığında sunulmasının kaçınılmaz olduğu söy-
lenebilir. Örnek vermek gerekirse, işsiz bireylerin toplumsal açıdan nak-
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di yardımlarla desteklenmesi doğru ve gereklidir; ancak bu yardımların 
ekonomik olarak sürdürülebilir olması ve makroekonomik yapıyı bozucu 
etkilerinin bulunmaması da gerekli olduğundan, bu nakdi yardımlar ge-
nellikle ekonomik açıdan gerekli bir şarta (aktif olarak iş aramak veya 
çalışmaya başlamak gibi) bağlanmaktadır.

Sosyal politika öncelikle, insan refahını arttırıcı yaşam koşulları-
nın sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesiyle ilgili politika ve mü-
dahalelere atıfta bulunur. Başlıca sosyal politika alanları eğitim, sağlık, 
barınma, tüm bireyler için istihdam ve yiyecek sağlanması gibi sosyal 
koruma politikaları ve programlarıdır. Sosyal politika kamu politikası-
nın bir parçası olmakla birlikte, bundan daha fazlasıdır. Aynı anda hem 
ekonomi politikası hem sanayi politikası hem de kültürel politikalardır 
(Sarıipek ve Yenihan, 2019: 25-26; Vargas-Hernandez vd. 2011: 287).

Bununla birlikte, sosyal politika her bir toplumun kendi özgün ko-
şulları altında belli alanlarda yoğunlaşabilir ve buna göre tanımlanabilir. 
Örnek vermek gerekirse, Harvard Üniversitesi’ndeki Malcolm Wiener 
Sosyal Politika Merkezi sosyal politikayı, “insani hizmetler, cezai adalet, 
eşitsizlik, eğitim, işgücü ve sağlık hizmetleri alanındaki kamu politikası 
ve uygulaması” olarak tanımlamaktadır(Rittel ve Webber, 1973). Sosyal 
politika, aynı zamanda toplumların sosyal ihtiyaçlara verdikleri cevap-
ların sistematik değerlendirilmesine odaklanan bir akademik alan olma 
özelliğini de taşımaktadır. Yani bir anlamda, sosyal hizmetlerin ve refah 
devletinin incelenmesine dayanır. Dolayısıyla en genel ifadeyle, sosyal 
refah fikrine ve bunun politika ve toplum ile olan ilişkilerine odaklanan 
bir çalışma alanıdır.

Sosyal politikanın kapsadığı ve incelediği konular bu nedenle yal-
nızca siyaset, sosyoloji ve kamu yönetimi alanında çalışanları değil, aynı 
zamanda hükümetler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları ve buralarda-
ki bilim insanları, planlayıcılar ve uygulayıcılar için de geçerlidir. Sos-
yal politika ve toplum üzerindeki etkisi, çoğu zaman eleştirel nitelikte 
olan pek çok tartışmaya maruz kalsa da kanıtlar, iyi ve başarılı bir sosyal 
politika düzeni tasarlamanın ve uygulamanın sosyal kalkınma üzerinde 
kesinlikle olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. (Vargas-Her-
nandez vd. 2011: 288)

Daha açık bir ifadeyle sosyal politika sağlık, barınma, gelirin de-
vamlılığı, eğitim politikaları ile genel sosyal hizmet politikalarının ta-
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sarlanmasında ve yönetiminde ihtiyaç duyulan konuları ele almaktadır. 
Daha da detaylandırılacak olursa, sosyal politika esas olarak yoksulluk, 
yaşlılık, bakım, engellilik ve aile politikası dahil olmak üzere sosyal 
hizmet kullanıcılarını etkileyen ihtiyaçlar ve sorunlarla ilgilidir. Aynı 
zamanda, bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, refah hizmetlerinin 
ulaştırılması da benzer şekilde sosyal politikanın öncelikli hedefleri ara-
sındadır (Spicker, 2007).

Bu teorik arka plan ışığında, sosyal politika olgusunun sosyal ko-
rumayı ve refahı sağlamayı amaçlayan bir dizi kamu politikasını ifade 
ettiği belirtilebilir. Akademik bakış açısıyla ise çok disiplinli bir alanı 
ifade etmekte ve iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal yardım, psikoloji, 
işletme, felsefe ve hukuk ile ilgili kavram ve yöntemlerin bir arada kulla-
nılmasına olanak sağlamaktadır (Cechin-Crista vd. 2013: 16).

Sosyal politikanın niteliği ve kapsamı dönemden döneme değiş-
mektedir. Nitekim 1980’li ve 1990’lı yıllarda, sosyal politikanın kapsamı 
esas olarak kısıtlı sosyal hizmet programlarının ve refahın vatandaşlara 
eksiksiz ulaştırılmasına odaklandığı için dengeli sosyal ve ekonomik bir 
gelişmeyi tam olarak sağlanamamıştır. Bu dönemlerde sosyal politika 
henüz bağımsız bir alan ve politikalar bütünü olarak kabul edilmemiş, 
asli hedef olarak belirlenmiş bulunan “ekonomik büyüme”nin ardından 
kaçınılmaz ve kendiliğinden gerçekleşecek bir pozitif dışsallık olarak gö-
rülmüştür. O dönemlerde sosyal politikaya daha az önem verilmesinin ve 
kısıtlı finansman sağlanmasının temel sebebi bu olmuştur. Bu duruma 
paralel bir şekilde, sosyal politika söz konusu dönem boyunca asıl ola-
rak ekonomik değişimin istenmeyen sonuçlarını hafifletmeye odaklanan 
“pansuman” bir politika alanı olarak kabul edilmiştir. 

Sosyal politikaya yönelik bu son derece yüzeysel bakış açısı yak-
laşık yirmi kadar sürmüş ve beraberinde gittikçe artan toplumsal geri-
limler ve huzursuzluklar getirmiştir. Çünkü en başta iddia edildiği gibi 
ekonomik büyüme tek başına toplumsal sorunların çözülmesini ve sosyal 
adaletin ve barışın sağlandığı toplum yapılarının ortaya çıkmasını sağla-
mamıştır.

Bu minimalist toplumsal kalkınma vizyonuna daha önceki dönem-
lerde fazla rastlanılmamaktadır. Tam tersine, bugünün yüksek gelirli 
gelişmiş ekonomileri sosyal gelişmeye büyük oranda yatırımlar yapmış 
ve Avrupa, Japonya, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda top-
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lumları tarihte eşi görülmeyen bir refah seviyesine ulaşmıştır. Bu başarılı 
örneklerin ardından, birçok gelişmekte olan ülke de sosyal politikaları 
bir ulus inşa aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Doğu Asya’daki sosyal 
politika uygulamaları ile bazı Latin Amerika ülkelerindeki kapsamlı sos-
yal güvenlik sistemleri bu çabaların en somut örnekleri arasında gösteri-
lebilmektedir. Bu hükümetler, sosyal yatırımların yalnızca bir ülkeyi mo-
dernize etmek ve kalkındırmak için değil, aynı zamanda toplumsal uyum 
ve politik istikrar sağlamak için de kilit önemde olduğunu görmüşlerdir.

1980’li yıllardan önceki bu toplumsal girişimlerin birçoğu, yeniden 
dağıtım politikaları piyasa yanlısı reformlarla ve devlet müdahaleciliğine 
karşı oluşan güçlü eleştirilerle önemsizleştirildikçe zayıflamıştır. 1982 
borç krizinden sonra başlatılan yapısal uyum programları sosyal harca-
maları gözle görülür biçimde azaltmıştır. Neredeyse asgari düzeye kadar 
düşürüldükten sonra sosyal politikalar 1990’lı yıllarda yeniden gözden 
geçirilmiş ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik kalkınma politikaları çok 
daha büyük bir dikkatle yeniden tasarlanmıştır. Ancak bu yeni durumda 
bile sosyal politikalar nispeten marjinal kalmaya devam etmiş, ekono-
mik kriz dönemlerinde oluşturulacak bir sosyal güvenlik ağının ötesi-
ne çok fazla geçemeyerek bağışçı destekli sosyal yatırım programlarına 
indirgenmiştir. Bunlar iyi niyetli girişimler olmakla birlikte, süreklilik 
arz etme bakımından yeterli olmayan çözümler olarak kayda geçmiştir. 
Bunun temel sebebi, bu yeni yaklaşım çerçevesinde söz konusu sosyal 
politika müdahalelerinin, toplumsal gerilimlerin yapısal nedenlerini ele 
almada başarısız olması ve adaletli, sürdürülebilir bir kalkınma ile insa-
na yaraşır iş yaratma ve sosyal dayanışmayı sağlama konularında başa-
rısız olmasıdır.

XXI. yüzyılın başlarında, sosyal politikanın devletin temel işlev-
lerinden biri olduğu ve piyasa başarısızlıklarını kapatacak sınırlı bir 
güvenlik ağının çok ötesinde anlamlar taşıdığı konusunda bir fikir bir-
liği ortaya çıkmıştır. İyi tasarlanmış ve uygulanmış sosyal politikaların 
ülkeleri güçlü bir şekilde şekillendirebileceği, istihdam ve kalkınmayı 
teşvik edebileceği, marjinalleşmeyi ortadan kaldıracağı ve toplumsal ba-
rışı tesis edebileceği yaygın kabul görmeye başlamıştır. Bu yeni anlayış 
çerçevesinde sosyal politikalar, hem hak ettikleri öneme kavuşmuş hem 
de hemen her ülkede büyüme ve adil toplumsal sonuçlara ulaşmak için 
tasarlanan Ulusal Kalkınma Stratejilerinin temel bileşenleri haline gel-
miştir.
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Sonuç olarak, günümüzün gittikçe küreselleşen dünyasında sos-
yal politika hiç olmadığı kadar gerekli bir hale gelmiştir. Dünya gelir 
ve servet dağılımındaki aşırı eşitsizlik yoksulluğun azaltılması sürecinde 
küresel büyümenin etkinliğini gözle görülür biçimde zayıflatmıştır. Yok-
sulluğu, dışlanmayı ve çatışmayı azaltmaya yönelik bu acil ihtiyaç sosyal 
politikayı kalkınma gündeminin ön sıralarına getirmiştir.

Sanayi Devrimi ve Değişen Toplumsal Yapı

Devrim, anlam itibariyle ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşen bir 
durumu belirtmektedir. Nitekim birkaç yıl süren Amerikan ve Fransız 
devrimleri bu tür bir aniden oluşumun en somut örnekleri arasındadır. 
Ancak Sanayi Devrimi ani bir olay olmamasına rağmen, yine de devrim 
olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla Sanayi Devrimi aslında meydana 
geliş hızının yüksek olması nedeniyle değil, yol açtığı sonuçları itibariyle 
bir devrim olarak anılmaktadır. 

Sanayi Devrimi aynı zamanda, dünya tarihinde önemli bir dönüm 
noktasıdır. Öyle ki, tarihçi Eric Hobsbawm Sanayi Devrimini, insanlık 
tarihinin “çığır açıcı bir olayı” olarak nitelendirmiştir(Aktaran: Wyatt, 
2009). Tüm bilim insanları Hobsbawm ile hemfikir olmasa da büyük bir 
çoğunluğu, Sanayi Devriminin çoğu insan yaşamının tüm yönleri üzerin-
deki dramatik etkisi açısından Neolitik Devrim ile aynı seviyede oldu-
ğu iddiasını desteklemektedir. Neolitik örnekte insan, avcı ve toplayıcı 
olmaktan çıkarak, tarımı yaşamını sürdürmenin ve dünyasını organize 
etmenin aracı olarak benimsemiştir. Neolitik insan önce yerleşik hayata 
geçmiş, ardından tarım toplulukları ve sonrasında ilk şehirleri kurmuş 
ve yeni ekonomik gerçeklerin sağladığı tarımsal fazla sayesinde hayatta 
kalmıştır (Wyatt, 2009: 1). 

Sanayi Devrimi ise sanayi öncesi toplum yapısından sanayi toplu-
muna geçiş sırasında, modern ekonomik büyümenin, yani reel olarak kişi 
başına düşen mili gelirin sürekli ve kayda değer biçimde artışı anlamına 
gelmektedir. Sanayileşme aslında devam eden bir süreçtir. Yazına bakıl-
dığında, çoğu zaman birden fazla Sanayi Devrimi dalgasından bahsedildi-
ği görülecektir. Bu ayrıma göre, ilk ve “klasik” Sanayi Devrimi öncelikle 
İngiltere’de kömür, demir ve pamuk üretiminde, devamında buhar gücü 
kullanımının artması ve demiryollarına yayılması ile gerçekleşmiştir. 
İkinci Sanayi Devrimi 1870’li yıllardan itibaren çelik, kimya endüstrisi 
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ve elektriğin üretimde daha belirgin hale gelmesiyle yaşanmıştır. Üçüncü 
ve son dalga, XX. yüzyılın başlarında otomobil ve motorlu üretimin genel 
olarak yaygınlaşması ile meydana gelmiştir (Vries, 2008). Bu nedenle, 
Sanayi Devrimi dünya tarihinde yazılı belgelerde kaydedilmiş insan ya-
şamındaki en temel dönüşüm hareketlerinden biridir. Öyle ki, modern 
toplumun kökenlerini anlamak için Sanayi Devriminin kökenlerini anla-
manın öncelikli şart olduğu ileri sürülmektedir (Wyatt, 2009).

Bu açıdan bakıldığında Sanayi Devrimi ekonomideki büyük öl-
çekli yapısal değişimlerin kısaca ifade edilmesidir. Dolayısıyla Sanayi 
Devrimi, daha önceki değişimlerin bir devamıdır; kendinden önceki de-
ğişimlerden veya süreçlerden çok da farklı değildir. Ancak, nitelik farkı 
olmasa bile aralarında ciddi bir derece ve boyut farkı bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Sanayi Devriminin nedenleri yeni ve bir anda ortaya çık-
mamış, geçmişte kök salmıştır. Bu yoruma göre, XVIII. yüzyıldan önce 
uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin gerçekleşebileceği bir mekanizma 
olmamıştır. 

Sanayi Devriminin bu denli önemli olmasındaki temel neden, eko-
nomideki verimlilik artış hızını kesin ve kalıcı bir şekilde değiştirmiş 
olmasıdır. Nitekim 1800’lü yıllardan önce, tüm toplumlar için kişi başı-
na düşen gelir istikrardan uzak bir şekilde sürekli dalgalı bir seyir izle-
miştir. Bu nedenle, ekonomik açıdan iyi ve kötü dönemler düzensiz bir 
biçimde yaşanmış ve istikrarlı ve sürekli bir yükseliş eğilimi olmamıştır. 
Başarılı ekonomiler için bile, verimlilik artış oranları yılda sadece %1 
civarında ölçülmüştür (Clark, 2014: 218). Halbuki aynı yüzyılın ortaları-
na doğru ekonomik büyümenin yanı sıra ilk kez hızlı nüfus artışına kişi 
başına gelirdeki sürekli büyüme de eşlik etmiştir (More, 2000: 2). 

Sanayi Devrimi tanımlamasında geçen devrim kelimesiyle örtüş-
meyen bir başka durum da ne zaman meydana geldiğinin kesin olarak 
saptanamıyor oluşudur. Nitekim normal şartlar altında dünya tarihinde 
devrim olarak adlandırılan tüm olaylar belli ve kesin bir tarihte veya za-
man diliminde meydana gelmiştir. Örneğin Fransız Devrimi, birkaç yıllık 
belirli bir zaman dilimine kesin bir şekilde tarihlenebilmektedir. Ancak 
elbette ki onun da nedenleri onlarca yıl öncesine dayanmış olabilir ve 
sonuçları bugün hala bizimle birlikte olabilir. Fakat benzer bir yorumun 
Sanayi Devrimi için yapılması neredeyse imkânsızdır; Sanayi Devriminin 
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bugüne kadar devam eden bir süreç halinde meydana gelmesi mümkün 
görünmemektedir. (More, 2000: 2). 

Bazı tarihçiler Sanayi Devrimini başlatmak için 1750’den çok daha 
gerilere gitmekteyken, bazıları ise daha sonraki tarihleri   tercih etmek-
tedir. Bu kapsamda 1760’tan sıklıkla bahsedilmektedir. Bunun nedeni, 
kısmen birkaç önemli buluşun bu tarihten sonra ortaya çıkmış olmasıdır. 
1780 yılına işaret eden tarihçiler de bulunmakla birlikte, genel olarak 
sanayileşmenin mutlak etkilerinin sadece XIX. yüzyılda yaygınlaştığı 
kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 1830 yılı kısmen yeni ortaya çıkan 
buharlı demiryollarının hızla yaygınlaşması nedeniyle popüler görün-
mektedir. İstatistiksel olarak, çok fazla tartışma olmasına rağmen, en-
düstriyel üretimin büyüme oranının 1760 ve 1780 arasında keskin bir 
şekilde arttığı ve daha sonra yavaş yavaş büyümeye devam ettiği ve yılda 
yaklaşık %3,5’lik bir zirveye ulaştığı konusunda genel bir fikir birliği 
bulunmaktadır (More, 2000: 2). 

Sanayi Devrimi anlatılırken önemli bir gösterge olan kişi başına 
düşen gelirler, 1820’li yıllardan itibaren sanayide daha hızlı atılımlar ya-
pan bir grup ülkede sürekli büyümeye başlamıştır. En başarılı ülkelerde 
son iki yüz yılda, kişi başına düşen reel gelirler 10-15 kat artmıştır. Bu 
hızlı büyüme ve gelişme, bugünkü modern dünyanın doğmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle, Sanayi Devriminin dünya ekonomi tarihinin en 
büyük kırılma noktalarından biri olarak gösterilmesi doğrudur (Clark, 
2014: 219). 

Sanayi Devrimi aslında sebep olduğu sonuçlar nedeniyle önemli-
dir. Daha açık bir ifadeyle, Sanayi Devrimi sonucunda toplumda büyük 
ve dönüşümler yaşanmıştır. En büyük değişikliklerden biri, ev endüst-
risinde elle yapılan işlerden, fabrikalarda yapılan işlere geçiştir. Bu ilk 
fabrikalarda oldukça elverişsiz ve güvenli olmayan çalışma koşullarının 
mevcut bulunmuş olması, bu değişimin düzeyini önemsizleştirmemek-
tedir. Öte yandan, makineler, işçilerin yaşamları için önemli bir tehdit 
oluşturmuştur. Kömür madenlerinde daha da ölümcül çalışma koşulları 
geçerli olmuştur. Maden ocağı ve fabrika sahipleri, düşük ücret karşılı-
ğında uzun saatler boyunca çalışan işçilerin yaşamları üzerinde önemli 
bir kontrol gücü de elde etmiştir. Ortalama bir işçi, haftanın altı günü, 
günde 14 saat çalışmak zorunda kalmıştır. İşlerini kaybetmekten korkan 
işçiler, genellikle gayriinsani koşullardan ve düşük ücretlerden şikayet 
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dahi edememiştir. İşverenler çok geçmeden kadınlara ve çocuklara er-
keklerden daha az para verebileceklerini anlamış ve bunu takiben, ço-
cuk işçiliği artmıştır. Böylelikle üretim maliyetleri mümkün olduğunca 
düşürülmeye, karlar ise orantısız bir şekilde yükseltilmeye çalışılmıştır 
(FCPS, 2014). Sonuç olarak, işçi sınıfı yoksulluk içinde yaşarken, orta 
sınıfı oluşturan patronlar zenginleşmiş ve toplum içinde gelir ve yaşam 
kalitesi uçurumuna bağlı huzursuzluklar hat safhaya ulaşmıştır.

Bu huzursuzlukların neticesinde, 1800’lü yıllarda çalışan insanlar 
reform talep etmeye başlamıştır. İşçiler daha sonra kurallı ve modern an-
lamda sendikalara dönüşecek olan birçok gönüllü işbirliği örgütü kurmuş 
ve bir araya gelmişlerdir. Başlangıçta gizli gizli olan bu örgütlenmeler, 
daha sonra kitlesel bir hal almış ve çok daha görünür bir şekilde yaygın-
laşmıştır. İktidarların ilk tepkisi ise genellikle bu örgütlenmeleri yasak-
lamak, hatta şiddetle bastırmak şeklinde olmuşken, zamanla bu örgütler 
daha da güçlenmiş ve yasal olarak iktidarlar tarafından tanınmak zorun-
da kalmışlardır. Bu toplumsal hareketlenmenin en başta gelen talepleri 
daha iyi çalışma koşulları, daha kısa çalışma süreleri ve daha yüksek 
ücret olmuştur. Çok geçmeden örgütlerin işçilerin yaşamlarını iyileşti-
recek yasaların çıkarılması için yaptıkları lobi faaliyetleri etkili olmuş 
ve 1830’lu ve 1840’lı yıllarda İngiliz ve ABD hükümetleri işçileri koru-
yan yasalar çıkarmaya başlamıştır. İlk yasalar daha çok çocuk işçiliğini 
merkeze almış ve bunlara yönelik düzenlemeler içermiştir. Çok yavaş 
bir süreç olmasına rağmen, sonunda yasalar tüm çalışanları kapsayacak 
şekilde genişlemiştir (FCPS, 2014).

Sanayi Devrimi ile üretim biçimleri köklü değişime uğramıştır. 
Avrupa’nın çoğu ülkesi birbiri ardına tarım ve el sanatlarına dayanan 
geleneksel ve emek yoğun bir ekonomiden, makineler, uzmanlaşmış 
emek ve sanayi fabrikaları ile üretime dayalı daha sermaye yoğun bir 
ekonomiye doğru bir kayma yaşamıştır. Sanayi Devriminin yayılması on 
yıllar sürmesine rağmen, toplumların hem kendi içlerinde hem de di-
ğer toplumlarla olan ilişkilerinde hızlı bir şekilde köklü değişikliklerin 
meydana gelmesine yol açmıştır. Büyük fabrikaların gelişmesi, insanla-
rın kırdan kente doğru kitlesel göç hareketlerini hızlandırmış ve insanlar 
önceki kır hayatlarında alışık oldukları türden bir arada ve dayanışma 
içinde yaşam biçimine tamamen zıt yepyeni bir yaşam tarzıyla karşı kar-
şıya kalmıştır. Gittikçe yükselen verimlilik seviyeleri, yeni hammadde 
ve kaynak arayışına, yeni tüketim modellerinin gelişmesine ve hammad-
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delerin ve nihai ürünlerin dünya çapında çok daha hızlı bir şekilde ta-
şınmasına olanak sağlayan yeni bir ulaşım devrimi arayışına yol açmıştır 
(Spielvogel, 2011: 422). Bu süreç sonucunda zengin bir endüstriyel orta 
sınıfın ve aynı zamanda çok daha kalabalık bir endüstriyel işçi sınıfı-
nın oluşması, geleneksel toplumsal ilişkileri büyük ölçüde değiştirmiş ve 
toplumsal çatışmanın yeni alanını oluşturmuştur.

Sanayileşmenin Yaşam Standardı Üzerine Etkileri

Sanayi Devrimi beraberinde birçok radikal değişim de getirmiştir. 
Nitekim Sanayi Devrimi hızlanan teknolojik gelişmeler, yeni girişimler 
ve iş örgütlenmeleri, emeğin yeniden yapılandırılması ve modern bir 
kentsel toplumu yaratan büyük bir demografik kayma nedeniyle tarım 
yerine sonsuz çeşitlilik gösteren tüketim mallarının endüstriyel üretimi, 
değişimi ve tüketimi ile ilgili bir süreçtir. Dahası, Sanayi Devrimi ulusal 
ve kişisel zenginliğin olağanüstü düzeyde büyümesine yol açarak mev-
cut siyasi, ekonomik ve sosyal kurumları temelden değiştiren tepkileri 
canlandırmıştır(Wyatt, 2009: 1). 

Birçok yazar 1840’lı yıllardan önce kitlesel çapta birçok işçinin 
maruz kaldığı sağlıksız koşullara ve kötü barınma gibi sanayileşmenin 
zararlı etkilerine dikkat çekmiştir. Ancak bu iddia, tarihçilerin kendi 
aralarında ikiye ayrılmasına da yol açmıştır; bir tarafta, sanayileşmenin 
yaşam için tamamen olumsuz etkileri olduğunu ya da en iyi ihtimalle 
olumlu sonuçlarının yetersiz veya zayıf olduğunu düşünen kötümserler 
bulunmaktadır.  Diğer tarafta ise tam tersini savunan iyimserler bulun-
maktadır (More, 2000: 138).

Sanayi Devrimi aslında insanların gündelik yaşamında meydana 
gelen köklü değişimlerin somutlaştığı ve belli bir sistematik içinde açık-
lanabildiği bir olgudur. Bu köklü değişimler arasında tarımın hızla büyü-
yen ve göç hareketleriyle giderek daha hareketli bir hale gelen toplumu 
destekleme yeteneğinin azalması, ekonomik arayışların ve sınıf ayrımla-
rının keskinleşmesi, bilimsel araştırma ve teknik yeniliklerin birbirini 
tamamlaması ve bunların ticari uygulamalara aktarılması yer almıştır. 
Sanayi Devriminin nasıl büyük bir kırılma noktası olduğunun bir başka 
göstergesi de İngiltere’nin Sanayi Devrimini ilk gerçekleştiren ülke ola-
rak devrimin ilk yüzyılında endüstriyel ve mühendislik başarıları açısın-
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dan komşu ülkeleriyle arasında olağanüstü bir zenginlik ve maddi başarı 
farkı oluşmuş olmasıdır (Wyatt, 2009: 2).

Sanayi Devriminin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya getirdiği muaz-
zam değişiklikler bireylerin aile yaşamlarını derinden etkilemiştir. Bir-
çok erkek, kadın ve çocuk çiftliklerden ve aile atölyelerinden ayrılarak, 
genellikle evlerinden oldukça uzakta bulunan büyük fabrikalarda çalışan 
endüstriyel emek saflarına katılmıştır. Endüstriyel devrimler meydana 
geldiği her toplumda fabrikaların, bankaların ve nakliye şirketlerinin 
orta sınıf sahipleri ile el emeğini satan işçi sınıfı şeklinde iki sosyal sınıf 
yaratmıştır. Orta sınıf erkekler ve kadınlar, endüstriyel büyümenin kar-
larından ve faydalarından yararlansa da bu karlar nadiren işçilerin ha-
yatlarını olumlu anlamda değiştirecek etki yapmıştır (Frader, 2006: 75). 

Sanayi Devrimi 1815’ten sonra İngiliz Adalarından kuzeyba-
tı Avrupa’ya, kuzey İtalya’ya, Amerika Birleşik Devletlerine, Orta 
Avrupa’ya, Rusya’ya, Japonya’ya ve nihayetinde Hindistan, Orta Doğu ve 
Latin Amerika gibi daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu yayılma ne-
ticesinde, Sanayi Devrimi Batı medeniyetinin siyasal, ekonomik ve sos-
yal hayatı üzerinde son derece etkili olmuştur. Örnek olarak, üretim ve 
kitlesel tüketimde büyük bir artış yaşanmıştır. İnsan, yük hayvanı, rüzgar 
ve su gibi eski güç kaynakları, daha gelişmiş ve karmaşık makineler inşa 
etmek, bunları çalıştırmak, yeni buluşları ve giderek daha yüksek verim-
lilik seviyelerini teşvik etmek için kömür, buhar makineleriyle ve niha-
yetinde gaz ve elektrik ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, karı sürekli 
kılmak için işçi örgütlerinin değiştirilmiş yeni biçimlerini gerektirmiş, 
fabrika üretiminin artmasına ve önceki dönemlerin dağınık yerel atölye-
lerinin ve kırsal endüstrilerinin yerini alacak yeni iş düzenlemelerinin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır (Wyatt, 2009: 2).

Sanayi Devriminin yol açtığı uzun saatler boyunca ve sağlıksız ça-
lışma koşulları, işçi aileleri üzerinde son derece yıkıcı etkiler yapmıştır. 
İşçiler boş zamanlarını nadiren aileleriyle geçirmeye başlamış ve güven-
siz ve sağlıksız çalışma koşulları birçok kadının doğum sırasında ölmesi-
ne neden olmuştur. Kötü beslenme, işçileri zayıf ve özellikle enfeksiyon-
lara ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirmiştir. Bununla birlikte, 
Sanayi Devrimine iyimser bakan kesim ise giyim ve mobilya gibi daha 
ucuz hale gelen tüketim malları sayesinde, çalışanların yaşam standart-
larını iyileştirdiğini savunmaktadır(Frader, 2006: 75). 
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Sanayi Devriminin etkisi derinleştikçe, Avrupa ve Batı dünyası baş-
ta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde hızlı bir toplumsal dönüşüm 
yaşanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, tarım ve el sanatları toplumundan 
fabrikalar, makineler ve işinde uzmanlaşmış kalabalık bir işgücü tarafın-
dan desteklenen bir toplum yapısına belirgin bir geçiş gerçekleşmiştir. 
Fabrika sahipleri ve endüstriyel sermayedarlar, başlangıçta çok kısıtlı 
bir insani ve çevresel hassasiyet göstermişlerdir. Bu ilk dönemlerdeki 
temel gaye, her ne pahasına olursa olsun endüstriyel üretimin arttırılması 
olmuştur. Sonuç olarak, fabrikalar kirli, sağlıksız, rutin işlerin yapıldığı, 
fiziksel güvenlik tedbirlerinin alınmadığı işyerlerine dönüşmüştür. İn-
sanlar çiftlik alanlarından büyüyen sanayi şehirlerine geçtikçe, gittikçe 
artan nüfus kırsal hayatın büyük kısmını ve tarım hayatının daha basit, 
geleneksel ve kişisel özelliklerini silmiştir. Kentsel alanların bu hızlı ve 
daha önceleri çok da şahit olunmayan biçimde büyümesi konut kıtlığı 
ve aşırı kalabalık, yetersiz sıhhi koşullar, tekrarlayan salgın hastalıklar, 
çocukların terk edilme sıklığının artması ve suç oranlarının çoğalması 
gibi birçok sosyal sorunla başa çıkmaya çalışan siyasi yetkililere yeni 
zorluklar getirmiştir. Bu rahatsız edici sosyal sorunlara ve sanayileşme-
nin negatif dışsallıklarına müdahaleler, ancak XIX. yüzyılın sonlarında 
yasalara geçirilmeye başlamıştır. 

Sanayi Devriminin yol açtığı sosyoekonomik dönüşümler bunlar-
la sınırlı değildir. Tüm bunlara ek olarak sanayileşmenin nimetlerinden 
doğrudan faydalanan zengin ve politik olarak etkili bir orta sınıf yük-
selişe geçmiş ve XIX. yüzyıl ilerledikçe başlangıçta zayıf olan, ancak 
sonrasında sesi yavaş yavaş yükselen bir kentsel işçi sınıfı kitlesel ola-
rak büyümüş, sonunda da Batı siyasetinin doğasını kökten değiştirmiştir. 
Belki de en olumsuz ve saldırgan etki olarak, bu yeni ortam Batı ülkele-
rini sürekli artan ekonomik büyüme seviyelerini sürdürmek için bitmek 
bilmeyen bir yeni hammadde ve kaynak arayışına itmiştir. Bu kapsamda, 
dünyanın başka bölgelerindeki doğal zenginlikler bulundukları bölgeler-
den alınarak, Sanayi Devriminin anavatanı olan Avrupa ülkelerine zorla 
aktarılmıştır. Sonuç olarak, endüstriyel güç olarak Batılı devletlerin bir-
birleriyle ve dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerinde köklü değişiklik-
ler meydana gelmiş ve uluslar dünyanın geniş bölümlerini bastırmaya ve 
ekonomik, bölgesel ve stratejik avantaj için rekabet etmeye başlamıştır. 
Bu rekabetin en önemli aracı da sanayileşme düzeyi olmuştur(Wyatt, 
2009: 3). 
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Özetle Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da baş 
gösteren karmaşık değişikliklerin sonucudur. Buluşların ve girişimciliğin 
bir araya gelmesi, değişen işgücü arzı, uluslararası ticaretin büyümesi, 
yeni ve girişimci iş organizasyonlarının yaygınlaşması ve nihayet hükü-
metlerin katılımı, Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ekonomik büyüme 
sürecinin patlamasına katkıda bulunmakla birlikte, şimdiye kadar bilin-
meyen bir ilerleme ve refah seviyesinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. 

Sosyal Politika Kavramı Üzerine Teorik ve Düşünsel                                                                         
Arka Plan

Sosyal politikanın bağımsız bir bilim dalı mı, yoksa sosyal bilimle-
re ait bir çalışma alanı mı olduğu tartışması henüz kesin bir sonuca var-
mış değildir. Sosyal politikayı bağımsız bir sosyal bilim dalı olarak gören 
bakış açısına göre, bireylerin var olmasının ve yaşamını sürdürmesinin 
temel koşulu “toplum”dur. Ne kadar becerikli olursa olsun, hiçbir birey 
başkalarından ve toplumdan bağımsız bir yaşamı uzun bir süre devam 
ettiremez. Çünkü insanlar kendi aralarındaki işbirliği ve işbölümü me-
kanizmaları olmaksızın doğayla doğrudan baş edemez ve uyum sağlaya-
maz. Bu işbirliği halinin daha sistematik hale gelmesi devlet başta olmak 
üzere, sosyal politika sağlayan kurumların ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır 
(Sarıipek, 2017: 82).

Sosyal politika çalışmalarının tüm toplumlarda çok geniş bir konu 
yelpazesine sahip olmasına karşın, esas olarak bazı temel ortak alanlarla 
ilgilendikleri ileri sürülebilir. Bu ortak alan ve konular arasında yoksul-
lara yapılacak ekonomik yardımların niteliği, miktarı ve süresi, vergile-
rin adaletli bir şekilde toplanması ve gelirin yeniden dağıtılması, çocuk, 
kadın, yaşlı, engelli gibi dezavantajlı grupların korunması, beşeri ser-
mayenin geliştirilmesine yönelik eğitim politikası, çalışma koşullarının 
düzenlenmesi, barınma, sağlık hizmetleri, suçun önlenmesi ve kontrolü 
ile suçluların rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmaları, sa-
nayi, ticaret ve tarımın düzenlenmesi, doğal kaynakların korunması gibi 
başlıklar en başta sayılabilecek olanlardır (Gil, 1973: 3).

Daha genel bir bakış açısıyla açıklandığında ise sosyal politika 
esas olarak toplumda sürdürülen genel yaşam kalitesiyle, vatandaşların 
yaşam ve çalışma koşullarıyla ve toplumun tüm üyelerinin birbirleriyle 
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olan ilişkilerinin ne kadar sağlıklı yürütüldüğünü gösteren toplumsal bü-
tünleşme düzeyiyle doğrudan ilişkili bir alandır. 

Bu nedenle, sosyal politika aynı zamanda ekonomik, sosyal ve 
politik çatışmaları düzenlemeye yönelik politikalar bütününü temsil et-
mektedir. Başarılı bir sosyal politika, toplumun refahını temel alan bir 
ilkeye dayanmaktadır (Cechin-Crista vd. 2013: 17). Öte yandan, sosyal 
politikanın kökenleri her bir toplumun kendi değerlerinde yatmaktadır. 
Sosyal refah sistemleri o toplumdaki baskın kültürel ve politik özellikleri 
yansıtma eğilimindedir. Kısacası, sosyal politika kamusal bir politikadır, 
çünkü ihtiyaçlar bireysel değil, toplumsal olarak tanımlanır ve ele alı-
nır. Bu bağlamda, toplu olarak sunulan tüm hizmetler, toplumsal olarak 
kabul edilen belirli “ihtiyaçları” karşılamak için bilinçli olarak tasarlan-
mıştır (Reisman, 2001: 30).

Sosyal Politikaların Tasarlanması ve Uygulanması;                                          
Sosyal Koruma Politikası

Genel olarak bakıldığında, tüm politikalar değişim içeren bir se-
çim anlamına gelmektedir. Doğası gereği politika, bireyin belli bir du-
rumu bir şekilde etkileyebileceğine ve değiştirebileceğine inandığı an-
lamına gelmektedir. Belli bir konuda politika tasarlamak ve onu hayata 
geçirmek için hemen her zaman belli değerlerden, ideolojilerden ve o 
konuyu oluşturduğu düşünülen imgelerden faydalanılmaktadır. Politika 
oluşturmaya ilişkin bu teorik arka plan, sosyal politika için de aynen ge-
çerlidir. Nitekim herhangi bir konuda bir sosyal politika geliştirilirken, 
esas alınan değer veya ideoloji “insani değerlerin göz ardı edilmemesi” 
dir. Çünkü sosyal politika tamamen sosyal amaçlar ve seçenekler tarafın-
dan belirlenen politikalar bütünüdür (Reisman, 2001: 29). Yani, örneğin 
sadece üretimin devamlılığı gibi salt ekonomik bir değer ve ilkeyle hare-
ket edilmemektedir.

Sosyal politikalar, devlete ait eylem ve politikaların ötesindeki 
olayları incelemektedir. Daha doğrudan bir ifadeyle, sosyal politika sos-
yal hizmetlerin yanı sıra bireysel, aile veya toplum refahı ile ilgili geniş 
bir yelpazedeki sosyal ve ekonomik olayları incelemektedir (Cechin-
Crista vd. 2013: 17).
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Bir sosyal politika çerçevesinin oluşturulması genellikle aşağıdaki 
adımları gerektirmektedir:

- Sigorta, emeklilik düzenlemeleri ve işsizlik yardımlarıyla ilgili 
olarak çok çeşitli önlemler içeren bir sosyal koruma sisteminin 
oluşturulması ve uygulanması

- Asgari gelir garantisi sisteminin oluşturulması

- Gelir dağılımı ve gelirin yeniden transferi politikasına yönelik 
düzeltici müdahaleler

- Çalışma hakkı ve sendikaların sosyal politikaları geliştirmedeki 
rolünün somut olarak tanımlanmış olması

- Çalışma süresi, koşulları ve barınma sorununun genel uzlaşı ne-
ticesinde belirlenmesi

- Boş zaman faaliyetleri ve kültürel politikalarla ilgili toplum üye-
lerine seçenekler sunulması (Cechin-Crista vd. 2013: 17).

Sosyal koruma, yoksullara gelir veya tüketim transferleri sağlayan, 
güvencesiz bireyleri geçim risklerine karşı koruyan ve dezavantajlı grup-
ların toplumsal statülerini ve haklarını güvence altına alan tüm kamu ve 
özel girişimleri tanımlamaktadır. Bu anlamda etkili bir sosyal koruma 
sistemi, yalnızca ahlaki ve politik bir talep değil, aynı zamanda ekonomik 
bir taleptir. Daha genel olarak bakıldığında, yoksul kesimin ekonomik 
ve sosyal kırılganlıklarını azaltmak şeklinde temel bir hedefe sahiptir 
(Devereux ve Sabates-Wheeler, 2004: iii; Cechin-Crista vd. 2013: 17).

Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü sosyal korumayı, “amacı 
sosyal ve ekonomik riski ve kırılganlığı azaltmak, aşırı yoksulluk ve yok-
sunluğu hafifletmek olan bir dizi müdahale” olarak tanımlamaktadır(FAO, 
2019). Buna göre, sosyal koruma üç tür program içermektedir:

1. Sosyal Yardım: Kamuya açık şartlı veya şartsız nakit veya ayni 
transferler ile kamu hizmeti programları.

2. Sosyal Sigorta: Hanelerin refahını veya gelirini etkileyen ve 
önceden tanımlanmış durumları kapsayan, katkı sağlayıcı programlar.

3. İşgücü Piyasasının Korunması: İşsizlik ödeneği sağlanması, 
beceri geliştirilmesi ve çalışanların eğitilmesi.
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Sosyal koruma kavramının sosyal politika yazınına girişi nispeten 
yeni kabul edilmektedir. Nitekim sosyal koruma, 1980’li yılların sonu 
ile 1990’lı yılların başında “güvenlik ağları” söylemine uygulamada ve-
rilmiş bir karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekten de toplum içinde 
“güvenlik ağı oluşturmak” hedefi, o dönemlerde yoksullukla mücadele 
politikalarında sıklıkla kullanılan bir kavram olmuştur. Örneğin, 1990 
Dünya Kalkınma Raporunda güvenlik ağları, Dünya Bankasının “yok-
sullukla mücadele etmek” için belirlediği üç aşamalı yaklaşımının üçün-
cü basamağını oluşturmuş ve teorik anlamda çok zayıf, idari açıdan da 
çok yüzeysel bir sosyal yardım paketi olarak kavramlaştırılmıştır (Dünya 
Bankası, 1990). Bu nedenle de kapsamlı sosyal refah programları sun-
mak için çok yetersiz olduğu, özellikle son dönemlerde giderek somut-
laşan çok boyutlu yoksulluk olgusuyla mücadele edemeyeceği eleştirile-
riyle karşılaşmıştır. Bu da tüm tarafları daha etkili alternatifler aramaya 
yönlendirmiş ve bu arayışın bir sonucu olarak, çok daha geniş ve etkili 
bir yoksullukla mücadele politikası olarak sosyal koruma ifadesi ortaya 
çıkmıştır (Devereux ve Sabates-Wheeler, 2004: 1).

Ortaya atıldıktan sonra sosyal politika yazınında yaygın bir kabul 
gören sosyal koruma terimini, genel olarak bireylere gelir güvenliği sağ-
lamak için alınan kamu tedbirleri olarak tanımlamak mümkündür.  An-
cak dünya ekonomisindeki belli olaylar ve gelişmeler, sosyal koruma 
politikalarına olan ilginin yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde artma-
sına yol açmıştır. Örneğin, Doğu Asya’nın hızlı büyüme tecrübesi, uzun 
yıllar boyunca sergilenen istikrarlı yüksek ekonomik büyüme oranlarının 
yoksulluğu etkileyici biçimde azaltabileceğini kesin olarak göstermiştir. 
Ancak, şiddetli Asya mali krizi, sadece ekonomik büyümenin her zaman 
yoksulluğu tek başına düşüremeyebileceğini de göstermiştir. Daha açık 
bir ifadeyle, uygun gelir koruma önlemleri ve güvenlik ağı programla-
rının mevcut olmaması durumunda, milli gelirin büyük ölçüde düştüğü 
dönemlerde bireylerin çok kırılgan bir hale geldiğini, ücretlerin azaldığı-
nı ve işsizlik gibi kilit önemdeki sosyal sorunların şiddetlendiğini göster-
miştir. (Holzmann ve Jørgensen, 2001: 530).

Bu da sosyal korumanın yalnızca sosyal kalkınma ile ilgili olma-
dığını, aynı zamanda ekonomik dönüşüme de katkıda bulunduğunu, en 
yoksul hanelerin satın alma kapasitelerini arttırarak ve gıda ve diğer mal 
ve hizmetlere olan talebi teşvik ederek ekonomik kalkınmayı arttırdığını 
açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, sosyal korumadan yararlananları 
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endüstriyel ve tarımsal eğitim ile ilişkilendirmek ve etkili sübvansiyon 
programları ve tasarruf programları başlatmak yoksul bireylerin sürdü-
rülebilir bir şekilde yoksulluktan uzaklaşmalarını sağlayabilir (FAO, 
2019). Kısacası, sosyal koruma programları yoksulluk kısır döngüsünün 
kırılmasında kilit öneme sahip görünmektedir.

Sosyal koruma sistemleri, bireylere ve ailelere, özellikle yoksul ve 
savunmasız insanlara, kriz ve şoklarla başa çıkma, iş bulma, üretkenliği 
geliştirme, çocuklarının sağlık ve eğitimine yatırım yapma imkânı sağla-
makta ve toplum içinde yaşlanan nüfusu korumaya yardımcı olmaktadır. 
Sosyal koruma programları, dünyanın en savunmasız insanları için beşeri 
sermayeyi artırmanın odağında yer almaktadır. Bu kapsamda, insanların 
sağlıklı olmalarına, eğitimlerini sürdürmelerine ve kendilerini ve ailele-
rini yoksulluktan kurtarabilmelerine yönelik fırsat sunmaktadır (Dünya 
Bankası, 2019).

Bu nedenle, iyi tasarlanmış ve uygulanmış sosyal koruma sistem-
leri ülkeleri güçlü bir şekilde şekillendirmekte, beşeri sermaye düzeyini 
ve üretkenliği arttırmakta, eşitsizlikleri azaltmakta, esnekliği arttırmak-
ta ve nesiller arası yoksulluk döngüsünü kırmaktadır. Bu sistemler ve 
araçlar, yalnızca yoksul ve en savunmasız nüfus gruplarının ekonomik ve 
mali şokları hafifletmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
yoksulluktan kurtulma ve toplumun üretken bir üyesi olma şansı vererek 
fırsat eşitliğini sağlamaya da yardımcı olmaktadır. Yani, bir sosyal içer-
me aracı olma şeklinde de bir işleve sahiptirler. Tüm bu amaçlarına ve 
işlevlerine uygun olarak iyi tasarlanmış sosyal koruma programları düşük 
maliyetlidir ve ortalama olarak milli gelirin yaklaşık yüzde 1,5’ine denk 
gelmektedir (Dünya Bankası, 2019).

Aslında kamu harcamaları dünya genelinde II. Dünya Savaşından 
sonra esas olarak değişen sosyal tutumların bir sonucu olarak artmaya 
başlamıştır. Bu dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, 
doğrudan devlet tarafından finanse edilen ve vatandaşları yaşlılık, hasta-
lık, çeşitli iş göremezlik biçimleri, dul, yetim olma veya büyük ailelerin 
bir parçası olma gibi özel durumlar ile işsizlik ve yoksulluk gibi teh-
ditlere karşı korumayı amaçlayan sosyal koruma sistemleri geliştirmiştir 
(Tanzi, 2002: 117).

Bu kapsamda, hükümetler kamu harcamaları, vergi sistemi ve dü-
zenleyici yasal çerçeve olmak üzere üç aracın kullanımıyla çeşitli grupla-
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ra sosyal yardım ve koruma sağlamaya çalışmışlardır. Çoğu ülkede bu üç 
enstrümanın tamamı aynı anda kullanılmakla birlikte, bunlardan hangi 
oranda faydalanıldığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu nedenle, bazı 
ülkeler yüksek kamu harcamalarına sahipken, bazıları yüksek oranlı ve 
çok katmanlı vergi sistemlerine, diğerleri ise aşırı düzenlenmiş ekonomi-
lere sahiptir (Tanzi, 2002: 117). Bu noktada asıl belirleyici olan unsur, 
ülkelerin siyasi ve sosyal gelenekleri olmuştur.

Merkezi ve Yerel Düzeyde Sosyal Politika

2. Dünya Savaşı sona erdikten bu yana ekonomik, demografik, sos-
yal ve politik değişimler, sanayileşmiş dünyadaki bireysel ve toplumsal 
yaşamı yeniden ve derinden şekillendirmektedir. Bu değişimler, yerel 
kalkınmanın genel kalkınma süreçlerindeki rolünü daha da güçlendirmiş 
ve sosyal refah programlarında giderek çok daha kritik ve geniş kapsamlı 
bir rol oynamasına yol açmıştır. Bununla birlikte, sosyal koruma prog-
ramlarının ve yasal düzenlemelerin farklı bölgesel düzeylere ve bağlam-
lara devredilmesi, sosyal politikaların bölgeselleştirilmesi hareketlerini 
teşvik etmiş; bu süreçte yerel yönetimler yeniden önem kazanmaya baş-
lamıştır. 

Bu süreç sonucunda, refah sağlanmasına ilişkin politikalar, diğer 
kentsel politikalar gibi, yerel düzeyde giderek daha fazla planlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Yerel düzeyde, ayrıca, politikaların hem belirlenmesi 
hem de uygulanması sürecine katılan aktörlerin sayısı sürekli artmış ve 
bu durum, bir taraftan kamu-özel sektör aktörleri, diğer taraftan da kar 
amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar arasında ortaklıklar kurulmasına ve 
böylece yatay sübvansiyonun desteklenmesine yol açmıştır. Sosyal refah 
politikalarında yerel düzeyin öneminin artması ve aktörlerin çoğalması, 
politika çeşitliliğinde ve bunların uygulama ve çıktılarında belirgin bir 
genişlemeye de yol açmıştır (Andreotti ve Mingione, 2013: 241).

Ekonomik ve sosyal politikaların merkezi olarak mı, yoksa yerel dü-
zeyde mi tasarlanıp uygulanması gerektiği konusunda uzun süreden bu 
yana süregelen bir tartışma vardır. Bu tartışma, her iki görüşün de ken-
dine göre güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konulmasıyla yürütülmektedir. 
Öncelikle, merkezi olmayan bir otorite modelinin yaygınlaşmasının ülke-
deki genel yerelleşme düzeyini arttırmakla birlikte, aynı zamanda politika 
üretme ve uygulama açısından esnekliği ve etkinliği de geliştireceği ileri 
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sürülürken, daha fazla merkezileşmenin ise tüm ülkede daha fazla tek 
tip politikalara yol açacağı belirtilmektedir (Powell ve Boyne, 2001). Bu 
bağlamda, Burau ve Kröger (2004: 795), evrenselcilik ve yerel özerklik 
ilkeleri arasındaki dengeleme eylemini vurgulamış ve “adem-i merkezi 
evrensellik” adı altında karma bir uygulama önermiştir. Adem-i merkezi 
evrensellik yaklaşımının temelinde hem yerel otorite kullanımının hem 
de merkeziliğin bir arada bulunabileceği iddiası vardır. Geliştirdikleri bu 
karma modelin uygulamadaki en somut örneğinin İskandinav ülkelerinde 
görüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim bu bölgede 1990’lı yıllar adem-i mer-
keziliğin geliştiği bir dönemken, bölgesel eşitsizliklere ilişkin kaygıların 
arttığı 2000’li yıllarda merkezi kontrolün daha fazla yaygınlaştığı da gö-
rülmektedir (Trydegård ve Thorslund, 2010: 496; Kröger, 2009).

Bilindiği üzere, sosyal politika yazınında İskandinav ülkeleri, “cö-
mertlik düzeyi yüksek bir evrensel vatandaşlık temelli refah modeli” ola-
rak nitelendirilmektedir (Greve 2004: 158). Bu devlet modelinde, tüm 
vatandaşlar tek bir evrensel sistem altında eşit paya ve hakka sahiptir. 
Sosyal politikalar geniş kapsamlıdır, geniş bir sosyal ihtiyaçlar yelpaze-
sini kapsamaktadır ve işgücü piyasasındaki gelir ve konumdan bağımsız 
olarak tüm nüfusu içermektedir (Esping-Andersen ve Korpi, 1987). Do-
layısıyla, İskandinav refah sistemi evrenselcilik ve eşitlik bakımından 
son derece yüksek bir standarda dayanmaktadır (Kautto vd., 1999; Ant-
tonen, 2002). Bu modelde geçerli olan bir diğer ana prensip, ailelere ba-
ğımlılığın en aza indirilmesi ve devletin çocuklara, yaşlılara ve engelli-
lere yönelik sorumluluğu asli sosyal politika aktörü olarak üstlenmesidir 
(Esping-Andersen, 1990). Bu nedenle, İskandinav refah devleti sadece 
“sosyal sigorta devleti” değil aynı zamanda “sosyal hizmet devleti”dir. 
Ancak son yıllarda, özellikle bazı İskandinav ülkelerinde evrenselliğe 
ve merkezileşmeye dayalı bu temel özelliklerin zayıflamaya başladığı gö-
rülmektedir. Örneğin, 1980 ve 2000 yılları arasındaki yaşlı bakım poli-
tikaları üzerine bir araştırma yapan Rauch (2008), Danimarka’nın evren-
sellik ilkesini hala koruduğunu, ancak İsveç’in daha seçici ve yetkinin 
yerele devredildiği daha esnek bir sistem geliştirdiğini tespit etmiştir. 

Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Üretme Sorumluluğu

1970’li yıllarda izleri net bir şekilde görülmeye başlayan post-
endüstriyel geçiş süreci, hemen her alanda olduğu gibi sosyal refah 
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politikaları konusunda da yerel düzeyin önemini arttırmıştır.  Ancak 
post-endüstriyel yeni toplum düzenine geçişin tek etkisi bununla sınırlı 
kalmamış, esas olarak refah kapitalizminin devam eden genişlemesinin 
gücünü ve meşruiyetini azaltan birbirine bağlı üç süreci teşvik etmiştir: 
(1) bireyselleşme, (2) standart dışı hizmet sunumu ve (3) özellikle kentsel 
düzeyde parçalanma. 

Bireyselleşme, bireylerin geleneksel sosyal varlıklardan ve bun-
lardan kaynaklanan kısıtlamalardan özgürlüğünü sağlama ve arttırma 
süreci olarak tanımlanabilir. Genel olarak bakıldığında, bu sürecin 
Fordizm’in gerilemesiyle ön plana çıktığı, uzun vadeli, yapısal bir süreç 
olduğu anlaşılmaktadır. Beck’e göre (1992), bireyselleşmenin iki analitik 
boyutu vardır. Birincisi, tarihsel olarak önceden var olan sosyal form-
lardan ve kısıtlamalardan kopma, diğeri de geleneksel kesin kabullerin 
kaybedilmesidir. Bir başka deyişle, bir taraftan geleneksel kolektif örgüt-
lenmelerin (aile, akrabalık ağı, siyasi partiler, sendikalar) bireyi koruma 
kapasitesinde bir gerileme yaşanmış, diğer taraftan da bu kuruluşların 
sosyal kontrolünde zayıflama meydana gelmiştir. Bu zayıflama bireysel 
tercih, özgürlük ve sorumluluklarda yaşanan genişlemeyle karşılık bul-
muştur. Yalnız, bireyin güçlenmesi hem avantajları hem de bazı riskleri 
beraberinde getirmiştir. Bu, yüksek vasıflı gençlerin yeni esnek mesleki 
kariyer çizgilerinde kendini göstermektedir. Bu gençler, kendilerini ger-
çekleştirmek için geniş bir özerklik alanı ve kişisel tatmin potansiyeli ka-
zanmakla birlikte, istikrar, emeklilik planları, sağlık hizmetleri, mesleki 
eğitim, sendika temsili gibi alanlarda kendilerinden önceki nesillere göre 
çok daha az korunurlar (Andreotti ve Mingione, 2013: 247).

Aile, akraba dayanışması, komşuculuk, hemşericilik gibi gelenek-
sel ve toplumsal dayanışma ağlarının artık üyelerine eskiden olduğu gibi 
koruma sağlamadığı yeni durumda, kamusal sosyal yardımlar daha önce-
leri hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bireyselleşme eğilimlerinin 
artmasının bir sonucu olan bu durum kimi çevrelere göre bireyin ba-
ğımsızlaşmasını ve özgürleşmesini de beraberinde getirmektedir. Ancak 
birey bağımsızlaşır ve bireyselleşirken, toplumsal bütünleşme ve aidiyet 
duyguları da yara almaktadır. Bu süreçte meydana gelen bir başka deza-
vantajlı durum da sosyal risklerin toplumsal olarak tanımlanıp topyekûn 
çözüm politikaları üretilmesi yerine, daha kişisel hale gelmesi ve stan-
dart dışı bir hal almasıdır. Bu da teker teker mücadele etmeyi gerektir-
mekte, ancak bu tarz bir politika çok da uygulanabilir görünmemektedir. 
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Sosyal riskler artık, ihtiyaçları daha az standartlaştırılmış kılan ve 
bireysel niteliklerle daha fazla ilişkili hale getiren ekonomik, sosyal ve 
demografik değişikliklerin bir sonucudur.  Yani, örneğin bekâr veya evli 
olmak, kendine bağımlı çocuğa sahip olmak ya da olmamak, kadın veya 
erkek olmak, bir etnik azınlığın göçmeni ya da üyesi olmak, bebek, ço-
cuk, genç ya da yaşlı olmak gibi belirli bir duruma ve mevcut kişisel ve 
bağlamsal kaynaklara daha fazla bağımlı hale gelmişlerdir. Bu ortamda, 
ihtiyaçlar artık genel, standart ve geleneksel sosyal hizmetler tarafından 
karşılanamamakta, ancak yalnızca yerel düzeyde gerçekleştirilebilecek 
ve doğrudan muhatabını hedef alan müdahaleler gerektirmektedir. Sos-
yal politikalardaki ve sosyal refah devletindeki bu yeniden yapılandırma 
ihtiyacı, ulusal refah devletlerinin yaklaşık son 25 yıldır yaşadığı ekono-
mik, toplumsal ve politik sürdürülebilirlik kriziyle daha da acil bir hal 
almıştır.

Ancak bireyselleşmeyle birlikte sosyal politika ihtiyaçlarında bu 
şekilde standart dışı taleplerin artması, aslında yerel refah sistemlerine 
yönelik çok ciddi bir meydan okuma teşkil etmektedir. Daha açık bir 
ifadeyle, tek tip refah sunumu yapmak yerine, yerel yönetimler artık bi-
reyselleşmiş ve birbirine benzemeyen, çok farklı standartlarda talepleri 
karşılamak ve sosyal hizmet sunumlarının kapsamını buna göre geniş-
letmek ve adapte etmek zorundadır. Bu süreçte, bazı yerel yönetimlerin 
diğerlerine göre daha başarılı olmasının ve aralarında bir hizmet stan-
dardının bulunmamasının temel nedeni de budur. Çünkü sosyal hizmet 
sunumlarını genişletme ve adapte etme kabiliyeti her yerel yönetim için 
farklıdır. 

Hem hizmet türlerinde hem de bu hizmetleri sağlayan aktörlerde 
çeşitliliği teşvik etmek, böylece kamu ve özel sektör (piyasa ve üçüncü 
sektör) aktörleri arasında yenilikçi ortaklıklar veya hizmetlerin özelleş-
tirilmesine imkân tanımak mümkün olmaktadır. Tüm bunların sosyal 
politikada etkinliği ve verimliliği arttıracağı savunulmaktadır. Refah hiz-
metinin niteliğini artıracak ve çeşitlendirecek, aynı zamanda yeni özel 
sektör hizmet sağlayıcılarını sürece dâhil edecek kabiliyette bir yerel 
kapasite, hem bireyin geleneksel aidiyetlerinden sıyrılıp özgürleşmesini 
destekleyecektir hem de en azından teorik olarak, bireyin karşı karşıya 
kaldığı fırsatları arttırarak, bireyin daha da güçlendirilmesini sağlaya-
caktır. Yani, sosyal politikanın bireyi güçlendirme ve topluma tam dâhil 
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etme şeklindeki dolaylı amaçlarına hizmet edecektir (Andreotti ve Min-
gione, 2013: 248).

Son olarak, parçalanma süreci hem bireyselleşmenin hem de 
standartlardan uzaklaşmanın bir sonucudur. Bununla birlikte, kentli nü-
fusun farklı bileşenlerini bir arada tutma zorluğundan dolayı çok daha 
problemlidir. Çünkü özellikle de kalabalık kentlerde parçalanma farklı 
seviyelerde gerçekleşmektedir. Bireysel düzeyde, kişisel tecrübelerin ve 
niteliklerin parçalanmasına yol açmaktadır. Yani, bireylerin tüm parça-
ları koordine etmemesi ve bunları sağlam bir kimlik referansı etrafında 
kurması mümkün değilse, çalışma deneyimlerinin çeşitliliği tutarlı bir 
profesyonel kariyere yol açmayacaktır. Benzer şekilde, kişisel ve aile 
ilişkileri alanında da benzer parçalanma biçimleri izlenebilir. Bu bağ-
lamda, ayrılıkların ve boşanmaların artması, evliliklerin azalması ve bir 
insanın yalnız yaşadığı yaşam sürelerinin uzaması bu durumlara örnek 
olarak verilebilir (Andreotti ve Mingione, 2013: 248).

Yerel yönetim alanlarındaki parçalanma, nüfusun bölgesel dağılı-
mında ve sosyal risk alanları ile belirli nüfus gruplarının çakışması şek-
linde görülebilmektedir. Bu eklemlenme, sosyal veya kentsel politikala-
rı planlarken göz önünde bulundurulması gereken, iletişim kurmayan, 
bağlantı kurmayan, gerginlik yaratan mekânlara (mahallelere) bölünmüş 
bir şehre yol açacaktır (Musterd, Murie ve Kestellot 2006). Bu durum, 
farklı göç amaçlarında (kısa, orta veya uzun süreli, aile birleşimi amaçlı 
veya aile birleşimi olmadan kalmak) ve farklı mesleki koşulları yansıtan 
yeni göç akımlarının bölgesel dağılımında da görülebilmektedir. Daha 
açık bir ifadeyle, bu sayede mikro ayrışma haritası giderek daha karma-
şık hale gelmekte ve eski gettolaşma ve mekânsal ayrışma biçimlerin-
den daha fazla olsa da yerel yönetimler için yeni sorunlar doğurmaktadır 
(Mingione 2009).

Sosyal politika özelinde parçalanmanın en somut biçimde gözlem-
lenebileceği bir durum, ikamet yerine göre farklı haklar ve farklı kalite 
standartları sağlayan yerel temelli vatandaşlık sistemlerinin kurulması-
dır. Haklar ve hizmet kalitesi bakımından yerel bölgeler ve yönetimler 
arasında bu türden somut farklılıklar meydana gelmesi, geleneksel refah 
kapitalizmi sistemlerinin temel ilkelerinden biri olan evrenselcilik ilke-
sini tehdit edecektir (Andreotti ve Mingione, 2013: 249).
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Yerel Kalkınma

Genel olarak bakıldığında, ekonomik kalkınmanın kendisi aslın-
da nihai bir amaç değil; insanların refah seviyelerinin arttırılması için 
gereken önemli bir araçtır. Dolayısıyla, kalkınmanın anlamı insanların 
seçtikleri hayatı yaşama yeteneğinin ve özgürlüğünün artmasıdır. 

Kalkınma olgusuna bu şekilde araçsal bir işlev yüklendiğinde, or-
taya bazı önemli sonuçlar çıkmaktadır. Öncelikle, ekonomik kalkınma 
sadece ekonomik büyüme demek değildir; ekonomik büyüme ile yara-
tılan değerin kapsayıcı bir şekilde bölüşülmesidir. Yani, başta kadın-
lar, gençler, yaşlılar, yerli halklar, etnik azınlıklar, engelli bireyler gibi 
dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek ve 
fırsatlar eşit düzeyde sağlanmalıdır. Aynı zamanda, çevresel açıdan sür-
dürülebilir olmalı, gelecek nesillerin bugün yaşayanlarla aynı fırsatlara 
sahip olmasını güvence altına almalıdır (UCLG, 2014: 6-7).

Bu genel ekonomik kalkınma sürecinde, yerel yönetimler belli açı-
lardan kritik öneme sahiptir. Nitekim yerel yönetimler kendi bölgelerinde 
ekonomik kalkınmanın öncülüğünü ve koordinasyonunu sağlamak için 
en uygun birimlerdir. Bu bağlamda, yerel kalkınma ve bu süreçte yerel 
yönetimlere düşen görevler konusu sosyal politika ve ekonomi yazınında 
sıklıkla ve geniş bir biçimde ele alınmaktadır. Yerel kalkınma olgusunu 
tanımlamaya yönelik çabalar da buna bağlı olarak sorunun karmaşıklı-
ğını yansıtacak şekilde değişkendir. Ancak detaylı bir analiz, yerel kal-
kınmanın teorik arka planının ortaya çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. 

Yerel kalkınma, nüfusun refahını ve yaşam kalitesini iyileştirmek 
için yerel kaynakların kullanımına dayalı olarak belirli bir bölgenin 
ekonomik, sosyal ve çevresel durumunun iyileştirilmesi süreci olarak 
tanımlanabilir(Dawkins, 2003). Kavramın en karakteristik özelliği, be-
lirli bir bölgenin ekonomik ve sosyal dinamiklerinden öncelikli olarak 
yine bölgenin kendi yerel halkının faydalandırılmasıdır (Coffey ve Pole-
se, 1984). Bu sürecin sonunda, doğal olarak makro kalkınma üzerine de 
olumlu bir etki oluşacaktır. Bu tür bir yerel kalkınma programı oluştu-
rabilmek için öncelikle saha araştırmaları yoluyla, bir bölgenin tarihi ve 
sosyokültürel bağlamının analiz edilmesi, bunun ardından ise kamu ve 
özel sektör ile vatandaş arasında yapıcı bir ilişki kurularak, sorunsuz bir 
bilgi alış verişinin sağlanması gerekir (Giovannoni ve Fabietti, 2013). Bu 
yerel saha araştırmaları, yerel yönetimlerin ve yerel toplumun sürekli de-
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ğişen küresel bağlama ayak uydurmasını kolaylaştırabilir. Böylece daha 
sürdürülebilir ve esnek olmalarını teşvik ederek katma değer yaratmala-
rını destekler.

Yerel kalkınma kavramı küresel ekonomi gündemine, 1980’li yıl-
ların sonunda Avrupa Birliği’nin birlik içindeki bölgesel kalkınma farklı-
lıklarını çözmek amacıyla kırsal kalkınma olgusunu kullanmasıyla dâhil 
olmuştur (Van-Depoele ve Ertugal, 2006). Sonrasında Avrupa Birliği’nin 
bu hamlesi, yerel kalkınmanın sadece kırsal alanlarla sınırlı kalmasının 
da önüne geçmiş ve tartışma sınırlarını bölgesel olarak genişletmiştir.

Yerel kalkınma, aslında belirli bir ekonomik (geleneksel endüstri-
lerin krizi, hizmet ekonomisinin yaygın olarak ortaya çıkması gibi), sosyal 
(uzun süreli işsizlik, şehirlerde yeni sosyal dışlanma biçimlerinin ortaya 
çıkması gibi) ve siyasi iklimin (âdem-i merkeziyetçilik, merkezi refah 
devleti krizi, Avrupa bütünleşmesi gibi) sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle, özünde ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutları bir 
araya getiren çok boyutlu bir değişim olarak nitelendirilebilir. Yaşam 
kalitesini artırmaya, bireylerin güçlendirilmesini desteklemeye veya hız-
landırmaya, yerel varlıkları geliştirmeye veya korumaya, piyasa başarı-
sızlıklarını aşmaya ve uyumu güçlendirmeye yardımcı olan bir yöntem 
olarak görülebilir (Yeşildal, 2019b: 48; Jouen vd., 2010: 10).

Yerel kalkınmayı diğer büyüme modellerinden ayıran temel özel-
lik, bölgesel faktörlere ve o bölgenin içerdiği kaynaklara vurgu yapması-
dır (Martin ve Sunley, 1998; Gao, 2016). Büyüme ve kalkınma girişim-
lerinin merkezi bir otoriteden geldiği geleneksel vizyon karşısında, yerel 
kalkınma yerel koşulları bizzat yaşayanların ve dolayısıyla yerelin güçlü 
ve zayıf yanlarını en iyi bilen bölge sakinlerinin deneyimlerine dayanan 
yerel temelli planların hazırlanması anlayışına dayanmaktadır (Porter, 
2000; Capello, 2011).  

Bununla birlikte, tıpkı geleneksel makro kalkınma politikaların-
da yaşandığı gibi, kalkınmanın süreklilik gösteren bir süreç halinde 
gerçekleşmesi gerekir. Yani, tek seferlik performanslar yerel kalkınma 
açısından bazı sıkıntı ve sorunlar yaratacaktır. Bu durumda, yapılan ya-
tırımların ve gösterilen çabaların boşa gitmesi gibi bir durum söz konu-
su olabilecektir. (Elliott, 2012). Sürdürülebilir yerel kalkınma kavramı 
da bu temel endişeden türemiştir. Bu kavram, ilk olarak 1972 yılında 
Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferan-
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sında kullanılmıştır. Konferanstan sonraki on yılda, Doğa Koruma Birliği 
doğanın korunması ile kalkınma faktörlerini birbiriyle entegre hale geti-
rerek Dünya Koruma Stratejisini oluşturmuş ve bu strateji de Birleşmiş 
Milletler Çevre Programını ve Dünya Doğayı Koruma Vakfını oluştur-
muştur (Tryzna, 1995). 

Yerel kalkınma girişimleri kimi zaman ortaklık gibi belirli yöntem-
leri kullanarak çok sayıda yerel paydaşı harekete geçiren bölge temelli 
entegre stratejiler olarak da tanımlanmaktadır. Girdilere odaklanan bu 
tanım, yerel ortaklar için çok önemli olan stratejinin (çıktıların) izlediği 
açık hedefleri ve özellikle sosyoekonomik sonuçlara ve daha iyi yaşam 
koşullarına odaklanmayı dikkate almadığından doğru, ancak eksik gö-
rünmektedir. Ayrıca uzun vadeli hedefleri ve ulaşılacak yapısal değişik-
liklerle (sonuçlar) stratejinin gelişimsel boyutunu da ihmal etmektedir 
(Jouen vd., 2010).

Bu nedenle, yerel kalkınma girdiler, çıktılar ve sonuçlar şeklin-
deki üç ana unsur ile dinamik bir süreç olarak nitelendirilebilir. Girdi-
ler bölge, aidiyet duygusu, yerel topluluk, tabandan yükselme, ortaklık, 
içsel potansiyel, yakınlık gibi alt unsurlar içermektedir. Çıktılar yerel 
yararlanıcılar, kendi kendine yardım mekanizmaları, artan gelirler, hiz-
metlere erişim, kalite, verimlilik, yer değiştirme ve hareket kabiliyeti, 
çeşitlendirme, yeni yöntemler ve zamanla zenginleşen yerel değerler gibi 
bileşenlere sahiptir. Sonuçlar ise kolektif ve ortak mallar, kalkınma, stra-
teji, yenilenme, etkililik, gelecek, toplumsal inovasyonlar, güçlendirme, 
meşruiyet, refah, fırsat çeşitliliği ve kolektif zekâ gibi alt faktörlerden 
müteşekkildir (Dawkins, 2003).

Genel olarak, yerel kalkınma politikalarının bir ülkede başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için devletin bir taraftan kurumsal düzenleme-
ler, diğer taraftan da iktisadi düzenlemeler şeklinde iki hayati görevi bu-
lunmaktadır. Kurumsal düzenlemeler ile kastedilen, yerel kalkınmanın 
belli bir ivme ve hız kazanması ve aynı zamanda, kendi kendini dür-
dürebilir hale gelmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulmasıdır. Bu 
yasal altyapının mutlaka sürecin iyi ve başarılı bir yönetişim ilişkisi çer-
çevesinde yürütülmesini kolaylaştıracak biçimde kurgulanması gerekir. 
İktisadi düzenlemelerle kastedilen ise teşvik ve kredi mekanizmaları, 
verimlilik ve üretim artışı sağlayabilecek yenilikçi teknoloji yatırımla-
rı, organize sanayi birlikleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri gibi kamu 
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destekleme politikalarıdır. Bu politikalar sayesinde ülkeler uluslararası 
piyasalarda kendi karşılaştırmalı üstünlüklerine uygun biçimde yer bul-
maya çalışmakta ve bunu da rekabetin hızla arttığı, aynı zamanda küre-
sel ve yerel öğelerin bir arada uygulanmak zorunda kaldığı karmaşık bir 
sosyoekonomik düzende gerçekleştirmeye çalışmaktadır (Erden ve Ka-
raçay Çakmak, 2005: 16-17). Bu sebeple, yerel değerler ve üstünlükler, 
gittikçe artan küresel rekabette geride kalmamanın anahtarı konumuna 
gelmiştir. 

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, ülkemizin hem kurumsal 
hem de iktisadi düzenlemeler bakımından oldukça önemli mesafeler kat 
etmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında ulusal kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesin-
de bölgesel kalkınma plan ve projelerinin hazırlanmasının ve uygulan-
masının önemi açıkça vurgulanmıştır. Ancak ne yazık ki sonraki plan-
larda bölgesel ve yerel kalkınma konusuna ilk iki plandan daha az önem 
verildiği anlaşılmaktadır. 1990-1994 arası dönemi kapsayan Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte konu yeniden ve çok daha güçlü bir şe-
kilde gündeme alınmış ve “bölgesel planlama” kavramı yerine, “bölgesel 
gelişme” kavramı kullanılmaya başlamıştır. Bu planla birlikte, önceki 
planda öngörülen 16 bölge yaklaşımından vaz geçilmiş ve bölge planla-
masında Kalkınmada Öncelikli Yöreler ilkesinin uygulanmasına karar 
verilmiştir (Kalkınma Planları, 2019). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yerel ve bölgesel kalkınma ko-
nusuna yeni bir açılım getirmiştir. Bu planla ilk defa olarak ve önceki 
planlardan da farklı olarak yerel kalkınma konusu çok daha bütünsel bir 
bakış açısıyla ele alınmıştır. Kalkınma süreci sosyal, ekonomik, kültürel 
ve siyasal bir bütün olarak görülmüş ve sürdürülebilir kalkınma olgu-
sunun altı güçlü bir şekilde çizilmiştir. Bu amaca ulaşılabilmenin te-
mel şartı olarak, bölgeler arasındaki gelişmişlik ve kalkınmışlık farkının 
azaltılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı da konuya gösterilen önem ve hassasiyeti sürdürmüştür. Hatta he-
nüz hazırlık çalışmaları esnasında bile Bölgesel Gelişme Stratejileri ve İl 
Gelişme Stratejileri konularında özel ihtisas komisyonu kurulmuştur. Bu 
durum, yerel ve bölgesel kalkınma konusunun ne kadar önemsendiğinin 
açık bir göstergesidir (Kalkınma Planları, 2019). 
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Altıncı plandan itibaren yerel kalkınma konusuna gösterilen açık 
ve somut ilgi, 2007-2013 yılları arasındaki dönemi kapsayan Dokuzuncu 
Kalkınma Planıyla da devam ettirilmiş ve konu, planda son derece detay-
lı bir şekilde incelenmiştir. Buna göre, bölgesel gelişmenin sağlanmasın-
da yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı bir gelişme ve kalkınma 
düzeninin sağlanması alt hedefi belirlenmiştir. Yani, küresel rekabet ki-
lidinin açılmasında yerel değer ve üstünlüklerin anahtar rolü üstleneceği 
açıkça ilan edilmiştir. Aynı zamanda, yerel düzeyde kurumsal kapasi-
tenin artırılmasına açık bir vurgu yapılmıştır. Bu planın öncekilerden 
ayrılabilecek önemli bir katkısı, yerel kalkınmada yerel yönetimlerin ro-
lünü de açıkça vurgulamış olmasıdır. Nitekim yerel yönetimlerin ulusal 
kalkınma hamlesinde hayati önemde oldukları ve her bir yerel yönetim 
biriminin kendi bölgesindeki kalkınma süreçlerini kolaylaştırıp hızlan-
dırmasıyla, makro kalkınma hedeflerinin daha hızlı gerçekleşeceği be-
lirtilmiştir. Bu bağlamda, ayrıca yoğun göç ve çarpık kentleşmenin yol 
açtığı sorunların neden olduğu toplumsal uyumu ve bütünlüğü zedeleyici 
sonuçların giderilmesinde yerel yönetimlerin kapasitelerinin arttırılması 
ve sivil toplum kuruluşları ile olan diyaloglarının güçlendirilmesi açıkça 
belirtilmiştir (Kalkınma Planları, 2019). 

Aynı planda, adını açıkça kullanmadan “küyerelleşme” kavramı-
na değinilmiş ve doğrudan adını vererek de “iyi yönetişim” olgusundan 
bahsedilmiştir. Buna göre, küreselleşme sürecinin yerel dinamikleri doğ-
rudan etkilediği, yerel ve bölgesel kalkınma açısından yeni şartlar ve fır-
satlar ortaya çıkardığı anlatılmış ve bu süreçte, küresel rekabet koşulları 
altında rekabetin şehirlere ve bölgelere kadar indiği vurgulanmıştır. Bu 
nedenle, yerel düzeyde öz dinamiklerden ve potansiyellerden faydalanı-
lan uygun stratejiler çerçevesinde ve bütün kesimleri kalkınma sürecine 
katan iyi yönetişim modelleri yardımıyla hızlı bir gelişme eğiliminin öne-
mi vurgulanmıştır (Kalkınma Planları, 2019).

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında bahsedilen bir başka 
önemli yerel kalkınma konusu da ekonomik ve sosyal gelişme adı altında 
beş ana strateji ekseninin belirlenmiş olmasıdır. Bu eksenler (i) rekabet 
gücünün artırılması, (ii) istihdamın artırılması, (iii) beşeri sermaye ve 
sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, (iv) bölgesel gelişmenin sağlanma-
sı ve (v) kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasıdır. Bölgesel 
gelişmenin sağlanması için belirlenen politikalar ise (i) bölgesel gelişme 
politikasının merkezi düzeyde etkinleştirilmesi, (ii) yerel dinamiklere ve 
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içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması, (iii) yerel düzeyde ku-
rumsal kapasitenin artırılması ve (iv) kırsal kesimde kalkınmanın sağlan-
ması olarak sıralanmıştır (Kalkınma Planları, 2019)

2014-2018 arası dönemi kapsayan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma 
Planı da kendinden önceki son 4 planda yerel kalkınma konusuna göste-
rilen önemi ve hassasiyeti sürdürmüştür. Henüz hazırlık aşamasında iyi 
yönetişim ilkesine özen gösterilerek, içerisinde makroekonomik, sektö-
rel ve bölgesel konularda uzman akademisyenlerin, kamu çalışanlarının, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu altmıştan 
fazla özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Plan, tüm 
bu hazırlık çalışmalarının yerel düzeyde de yürüterek ayırıcı bir özelliği-
ni ortaya koymuştur. Tüm bunların haricinde, yerel kalkınmanın ana mo-
toru ve tetikleyicisi konumunda bulunana kalkınma ajansları aracılığıy-
la mahalli idarelerin ve yerel aktörlerin ülkemizin kalkınma öncelikleri 
konusundaki görüş ve önerileri de alınmış ve böylece yerel koşulları tam 
anlamıyla yansıtan çok daha gerçekçi bir plan hazırlanmıştır (Kalkınma 
Planları, 2019).

Planın birçok başlığında yerel yönetimlerin kalkınma ve sosyal po-
litika sağlamadaki rolü açıkça vurgulanmıştır. Önceki plan dönemlerin-
de başlatılan sürdürülebilir kalkınma temelli bütünsel bakış açısı Onun-
cu Planda da aynen devam ettirilmiş, ilgili politikaların uygulanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesinde özel sektör, yerel yönetimler ve sivil 
toplum kuruluşları arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının 
geliştirilerek tüm paydaşların rol ve sorumluluklarının artırılmasının 
öneminin altı bir kez daha çizilmiştir (Kalkınma Planları, 2019).

Kalkınma planlarından da açıkça görüleceği gibi, ülkemizde yerel 
kalkınma konusunun önemi kesin olarak fark edilmiş durumdadır. Ni-
tekim kalıcı, yaygın ve başarılı bir makro kalkınmanın ancak temelleri 
sağlam olduğunda, yani yerelden merkeze doğru gerçekleşmesi halinde 
mümkün olduğu kalkınma planlarındaki açık ve zımni ifadelerden anla-
şılmaktadır.  

Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü 

Yerel yönetimler, bölgelerinin ekonomik kalkınmasında önemli 
roller üstlenmektedir. Bu bağlamda, yerel ekonomik kalkınmanın öncü-
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leri olarak şehirlerinin, kasabalarının ve köylerinin geleceği için stratejik 
vizyonlar geliştirmek ve bu vizyonları hayata geçirmek için çok çeşitli 
politikalar ve önlemler uygulamak amacıyla bölgelerindeki vatandaşlar-
la, yerel firmalarla, sivil toplum inisiyatifleriyle ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla birlikte çalışırlar.

Yerel yönetimlerin ekonomideki en temel işlevleri, ekonomik kal-
kınmanın gerçekleşebileceği güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktır. Yollar, su temini, atık yönetimi, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri gibi fiziksel altyapı eksiklerinin giderilmesinde kimi zaman 
doğrudan, kimi zaman ise merkezi hükümetle işbirliği halinde köprü rolü 
üstlenirler. Aynı zamanda halk sağlığı, eğitim ve çevresel sürdürülebilir-
lik konularında da aktif sorumluluk alarak, ekonomik kalkınmanın ne-
gatif dışsallıklar üretmemesini güvence altına alırlar. Tüm bunlar yerel 
yönetimlerin yerel kalkınma sürecindeki geleneksel rolleridir. Ancak gü-
nümüzde artık bu geleneksel rollerin çok ötesine geçilmiştir. Dünya ça-
pındaki en başarılı yerel yönetim performansları incelendiğinde, mevcut 
işletmelerin hayatta kalmasına ve genişlemesine yardımcı oldukları, yeni 
girişimleri teşvik ettikleri, işgücü geliştirme programları düzenledikle-
ri, araştırma ve geliştirme süreçlerini gerek finansal gerek teknik destek 
açısından destekledikleri görülmektedir (UCLG, 2014: 4).

Yerel yönetimlerin, geleneksel rollerinin haricinde, ekonomik kal-
kınma sürecinde vazgeçilmez olmasının birkaç nedeni vardır. Öncelikle, 
yerel yönetimler işletmelerin gelişebileceği güvenli ve istikrarlı bir ortam 
sağlamalıdır. Ekonomik faaliyet için gerekli ön şartlar olan yollar, su ve 
enerji temini, atık yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi fiziksel 
altyapıdan sorumludurlar. Yerel yönetimler ayrıca vatandaşlarının halk 
sağlığı, eğitim, barınma, yerel ulaşım hizmetleri, kültürel ve eğlence 
tesisleri, çocuk bakımı ve sağlıklı, yetenekli ve güvenilir bir işgücünü 
beslemek için gerekli olan diğer kamu mal ve hizmetlerine yönelik ihti-
yaçlarını da ele almaktadır(UCLG, 2016: 5).

Bu geleneksel rollere ek olarak, dünyanın dört bir yanındaki ye-
rel yönetimler kendi yetki alanlarında iş yaratmada ve ekonomik kalkın-
mada öncü rol üstlenmelidir. Topluma en yakın kamu kurumları olarak 
varlıklarını, eksikliklerini ve bölge halkının meselelerini en hızlı ve en 
doğru biçimde kavradığından, yerel yönetimler yerel ekonominin tüm 
paydaşlarını bir araya getirmek için en uygun birimlerdir. Yerel ekono-
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minin diğer paydaşları ise ticaret ve sanayi odaları, küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, sendikalar, birincil üreticiler, eğitim ve öğretim kurumları, o 
bölgedeki hükümet ve bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 
toplulukta aktif uluslararası kalkınma ortaklarının yanı sıra işsizlik, yaş, 
cinsiyet, engellilik ya da etnik köken nedeniyle dışlanmış ya da kayıt dışı 
ekonomide hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalmış olanla-
rın temsilcileri olarak sıralanabilir (Feiock, ve Kim, 2001: 36; UCLG, 
2016: 5). Yerel yönetimler, bu paydaşları geleceği görmeye, stratejileri 
tasarlamaya ve ekonomik kalkınma inisiyatiflerini uygulamaya yönlendi-
ren süreçlerin en iyi koordine edici kurumlarıdır. 

Esas olarak bakıldığında, ulusal ekonomik kalkınma ile yerel 
ekonomik kalkınma arasında yakın bir ilişki vardır. Bu bağlamda, ye-
rel ekonomik kalkınma ulusal ölçekteki kalkınma çaba ve politikalarının 
gerekli bir tamamlayıcısıdır; yani, aralarında kesin ve uyumlu bir işbö-
lümü bulunmaktadır. Bu işbölümünde ulusal ve uluslarüstü hükümet-
ler maliye ve para politikası, büyük altyapı yatırımları ve uluslararası 
ticaret anlaşmaları gibi kendi yetki alanlarına uygun ekonomik konuları 
ele alırken, yerel yönetimler kendi bölgelerindeki tüm paydaşların kal-
kınmaya aktif katılımını sağlamak, yerel ekonomilerine özgü sorunları 
ve engelleri aşmak ve birden çok tamamlayıcı ekonomik sektör arasında 
entegre kalkınma girişimlerini teşvik etmek için kilit bir konumdadır. 
Bu yapıcı işbirliği ve işbölümü sonucunda ortaya çıkan güçlü bölgesel 
yapılar, müreffeh ulusların da yapı taşı olmaktadır (Preuss, 2009: 218; 
UCLG, 2014: 4).

Daha doğrudan ifade etmek gerekirse, yerel ekonomik kalkınma 
istihdam yaratmak ve refahı arttırmak için gereken genel ve makro çaba-
nın ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim enerji şebekeleri, otoyollar, demir-
yolları ve iletişim ağları gibi büyük altyapı projeleri için ulusal kalkınma 
planları ve politikaları gerekmektedir. Bu süreçte, ulusal ve uluslarüstü 
hükümetler maliye ve para politikalarını yönetmeli ve uluslararası ticaret 
anlaşmalarını müzakere etmelidir. Yerel yönetimler bu ulusal ve ulusla-
rüstü stratejileri tamamlayarak yerel paydaşları aşağıdan yukarıya doğru 
eylem üretmeye teşvik etmektedir. Burada yerel ölçekte, toplumun tüm 
sektörlerinin katılımını teşvik etme ve kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşa-
mı geliştiren ekonomik kalkınma girişimlerini başlatma kapasitesine sa-
hip olmaları bakımından önem arz etmektedirler (Feiock, ve Kim, 2001: 
38; UCLG, 2016: 5). 
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Yerel düzey, insanların yüz yüze görüştükleri, ortaklıklar ve itti-
faklar kurdukları, karşılıklı destek için sinerji yaratıp tamamlayıcılar 
bulabildikleri ve topluluklarının belirli koşullarıyla ilgili stratejiler ge-
liştirdikleri bir düzeydir. Dünyanın birçok ülkesi, yerel inisiyatiflerin bu 
üstünlüklerinin farkına varmış ve kendi yetki alanlarındaki ekonomik 
kalkınma için yerel ölçekte sorumluluğu geliştiren âdemi merkeziyetçi 
programlar geliştirmiştir. Bununla birlikte, birçok durumda, bu âdemi 
merkeziyet süreci, hükümetin çeşitli kademeleri için tanımlanmış rollere 
sahip net ve yasal yetkiler içermediği için yerel yönetimlere sorumlu-
luklarını yerine getirmelerinde yeterli beşeri ve mali kaynaklar sağlaya-
mamaktadır. Bu gibi olumsuzluklar, yerel yönetimlerin kalkınma aracısı 
olma niteliğinin ve etkinliğinin önündeki en ciddi engeller olarak dur-
maktadır. Bu nedenle, yerel ekonomik kalkınma için sorumluluğun etkin 
bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere, merkezi hükümetler yerel yö-
netimlere net yetkiler sağlayan yasal çerçeveler oluşturmalı ve yerel ma-
kamların ve personelin rollerini yerine getirmek için gereken eğitim ve 
mali kaynaklara sahip olmasını sağlamalıdır (Preuss, 2009: 220; UCLG, 
2016: 6).

Yeni Nesil Sosyal Politikalar: Sosyal Politikaların 
Genişleyen Çerçevesi ve Yeni Tartışmalar

Sosyal politika başlangıç dönemlerindeki anlayışın aksine, günü-
müzde yalnızca sosyal sorunlara müdahale aracı olma ve sistemi rahatlat-
ma kimliğinin çok ötesine geçmiştir. Nitekim artık sosyal politika, artık 
bireylerin refah düzeyleriyle bunun daha ileri seviyelere sürekli nasıl ta-
şınacağıyla ilgili bir alan haline gelmiştir. Sanayi sonrası dönemde refah 
devletinin geleceği tartışmaları da bu çerçevede yürütülmekte ve farklı 
ülkelerin yeni zorluklara ve risklere nasıl cevap verdiği üzerine değerlen-
dirmeler yapılmaktadır.

Refah devletinin ve genel olarak sosyal politikanın geleceğine iliş-
kin çıkarımlarda bulunan Esping-Andersen’e (1995) göre, savaş sonrası 
refahın “Altın Çağı” sırasında ileri sanayi dünyasında refah devleti inşa-
sına rehberlik eden varsayımların birçoğu artık geçerliliğini korumamak-
tadır. Esping-Andersen’in bu iddiasından yaklaşık 20 yıl sonra, 2008 
yılındaki küresel mali krizden bu yana o dönemlerde yaşanan güçlükler 
ve riskler daha da baskıcı hale gelmiştir. Bu güçlükler ve riskler arasında 
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hükümetlerin zayıf kapasitesi, sermaye hareketliliğinin artması, ücret-
lerin ve refah yardımlarının sermaye çekmek ve piyasa payını arttırmak 
için yapılan yoğun rekabet nedeniyle sefalet düzeyine doğru gerilemesi, 
tek bir erkek emeğinin etrafında yapılanmış aile modelindeki değişiklik-
ler, kadınların işgücü piyasasındaki ve günlük yaşamdaki rollerindeki 
değişiklikler, hızlı nüfus yaşlanması, kayıt dışı istihdamın artması, hiz-
met sektörünün genişlemesi ve giderek farklılaşan ve güvencesizleşen 
düzensiz yeni mesleki kariyer çizgileri ilk başta sayılması gerekenlerdir. 
(Veenhoven, 2002: 38; Hujo ve Yi, 2015: 12)

Esping-Andersen’in analizinden elde edilen bulgular, çıkar temsili 
ve siyasi fikir birliği oluşturmayı kapsayan siyasi ve kurumsal mekaniz-
maların önemini vurgulamaktadır. Küreselleşmenin orijinal refah dev-
letlerini sosyal desteğin en düşük paydasına doğru yönlendirmesine yö-
nelik baskıya rağmen, İskandinav ülkeleri gibi bu tür siyasi ve kurumsal 
mekanizmaları olan ülkeler, yüksek istihdam oranları sayesinde rekabet 
eden çıkarlar arasındaki bağlayıcı anlaşmaları müzakere etme ve eşitlik-
çi refah hedeflerini uzlaştırma kapasitesini ortaya koymuştur. Kısacası, 
sosyal politika sadece verimlilik normları ile değerlendirilemeyecek ka-
dar çok boyutlu bir alandır; sosyal politika bireyler arasında dayanışma 
oluşturmada ve herkes için yeterli refah standartlarının sağlanmasında 
önemli bir role sahiptir (Béland, 2005: 13; Hujo ve Yi, 2015: 13).

Giddens da Esping-Andersen’e benzer biçimde sosyal politikanın 
dönüşümü tartışmalarına küreselleşme, gelenekselleşme ve davranışsal 
değişimler bağlamında katılmıştır. Buna göre, sosyal politika düzeni her 
dönemde bireylerin kişisel koşullarını ve yaşam tercihlerini yansıtmalı 
ve buna uygun olarak kendini sürekli yenilemelidir. Giddens refah dev-
leti krizini, küresel ekonominin aşırı ısınması veya “geleneksel” dış risk-
lerden ziyade, küresel ısınma ve sağlıksız yaşam tarzı gibi insan eliyle 
gerçekleşen veya “üretilen” risklere cevap verilmesini gerektiren bir risk 
yönetimi krizi olarak görmektedir. Bu kapsamda, örneğin insanları geli-
rin daha başarılı yeniden dağıtımı ve daha iyi risk yönetimini teşvik ede-
cek yaşam tarzını benimsemeleri konusunda teşvik etmek, sağlıklı yaşam 
tarzı konusunda eğitmek, temiz teknolojileri sübvanse etmek ve cinsiyet 
gibi toplumsal ayrımcılık kaynaklarını bertaraf ederek veya işgücü piya-
sasının düzenli ve güvenceli ücretli iş yaratma kapasitesini geliştirmek 
söz konusu risklerle başa çıkmak için sosyal politika tedbirlerinin asıl 
olarak üstlenmesi gereken yeni rollerdir. Çünkü tüm bu sorunlar artık 
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1990›larda olduğundan daha da önemli ve şiddetlidir. (Hujo ve Yi, 2015: 
13; Veenhoven, 2002: 38).

Sosyal politika düşüncesi ve pratiği, XX. yüzyılın ortalarından iti-
baren köklü bir değişim geçirmektedir. Nitekim savaş sonrası dönemde 
geçerli olan “devlet önderliğinde büyüme” stratejisinden, 1980’lerde ve 
1990’larda yapısal uyum ve serbestleşme politikalarına, 2000’li yıllardan 
itibaren ise daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma arayışlarına kadar 
bazı çarpıcı değişikliklere uğramıştır. Bu kapsamda, 2000 yılında ulusla-
rarası toplum, yoksulluğun azaltılması, sağlık ve eğitim alanındaki sosyal 
sonuçların iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi gibi bazı 
asli uluslararası kalkınma hedeflerini hayata geçirmek için 2015 yılına 
kadar uygulanan Binyıl Kalkınma Hedeflerini ilan etmiştir. Sosyal politi-
kalara finansman sağlayan uluslararası ve ulusal fonlar, kapsamlı ve ev-
rensel sosyal hizmetler ile herkese gelir güvencesi sağlanması gibi genel 
ve yaygın uygulamalar yerine, yoksullara nakit transferleri gibi doğrudan 
hedefli müdahaleleri daha fazla içeren stratejiler geliştirmiştir. Ancak bu 
tutum ve yaklaşım değişikliğine rağmen, yoksulluk, eşitsizlik, dışlanma, 
çatışma, güç dengesizlikleri ve finansal açıdan sürdürülemez uygulama-
larla ilgili temel zorluklar hala devam etmiş ve tam anlamıyla bir ilerleme 
sağlanamamıştır. Bu bağlamda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 
bu sarsıcı sorunlarla mücadelede daha dengeli ve bütünleşik bir strateji-
yi temsil ederek, sosyal politikaların barış inşasından iklim değişikliğine 
kadar değişen çeşitli sorunlarla başa çıkmada net bir rolü olduğunu orta-
ya koymaktadır (Yi ve Kim 2015; Béland, 2005: 13). 

Küresel Sosyal Politika Çağında Yerel Yönetimler

Son yıllarda küresel sosyal politika ile ilgili yazın hızla genişlemiş-
tir. Çoğu yazar, küresel sosyal politikanın bir dizi uluslararası kuruluşun 
ve ulus ötesi aktörün faaliyetlerine dayanması sebebiyle, ulusal refah 
devletlerinden oldukça farklı içeriklere sahip olduğunu kabul etmekte-
dir (Yeates, 2014). Deacon (2006) küresel sosyal politikayı, hükümetler 
arası ve uluslararası kuruluşlar tarafından, diğer aktörlerle birlikte çalı-
şan, ulusal sosyal politikaları etkilemek ve yönlendirmek ve uluslarüstü 
veya küresel bir sosyal politika sağlamak için kullanılan mekanizmalar, 
politikalar ve prosedürler olarak tanımlamıştır. 
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Küresel sosyal politika, hükümetler arası ve uluslararası örgütlerin 
kullandığı mekanizmaların, politikaların ve prosedürlerin genişletilmiş 
hali olarak görülebilir. Temel uğraş alanı açısından, küresel sosyal politi-
kanın ulusal sosyal politikayı etkilemek ve yönlendirmek ile uluslarüstü 
veya küresel bir sosyal politika sağlamak şeklinde iki temel işlevi olduğu 
söylenebilir. Öte yandan, küresel sosyal politika, akademik ve bilimsel 
bir çalışma alanı olmanın yanı sıra, politik bir pratiği de ifade etmektedir 
(Yeates, 2008). Bilimsel bir alan olarak, bir yandan küresel sosyal politi-
ka aktörlerinin ulusal sosyal politikalarla ilgili ileri sürdüğü politika öne-
rilerini, diğer yandan, küresel çapta toplumsal yeniden dağıtım, küresel 
düzenlemeler ve küresel sosyal haklar çerçevesinin oluşturulması gibi 
çeşitli çalışma konularını (Deacon, 2007) içermektedir. Politik bir uygu-
lama alanı olarak ise ulusüstü politika düzeylerinde daha fazla adalet ve 
evrensel hak temelli uygulamalara katkıda bulunan belirli küresel sosyal 
politika uygulama biçimleri ile ilgili normatif kavramları kapsamaktadır. 

Küresel sosyal politika ifadesinin ilk ortaya çıkışı, 1997 yılında 
Bob Deacon öncülüğünde bir grup İngiliz sosyal politika teorisyeninin 
“artık küresel yeniden dağıtım mekanizmalarının, küresel yasal düzenle-
yici mekanizmanın, küresel hüküm ve destekleme unsurlarının oluştur-
duğu küresel bir sosyal politika vardır” iddiasıyla olmuştur. Bu iddianın 
temel dayanağı, küresel ilişkilerin birbirini destekler nitelikte kurulması 
gerekliliğidir. Daha net ifade etmek gerekirse, sadece ekonomik ya da 
siyasi kaygılarla hareket etmek başarı getirmeyecektir; sosyal boyutun 
da mutlaka sürece aynı etki gücünde eklenmesi gerekir. Çünkü küresel 
sosyal düzenlemeler olmadan serbest ticaretin, küresel yeniden dağıtım 
olmadan da küresel sosyal düzenlemenin olamayacağı kesindir. Dolayı-
sıyla ticaret, yasal düzenleme, yeniden dağıtım ve hak paylaşımı birbi-
riyle el ele giden ve birbirini destekleyen süreçlerdir (Deacon, 2004: 12). 

Küresel sosyal politikanın en önemli aktörleri Dünya Bankası, IMF 
gibi uluslararası finans kuruluşları ve ABD başta olmak üzere dünyanın 
gelişmiş piyasa ekonomileridir. Bu kuruluşların kredi, hibe, teknik ve 
danışmanlık desteği gibi uygulamalar karşılığında gelişmekte olan ve az 
gelişmiş ülkelere bazı sosyal politika uygulama reçeteleri sunması, bir 
taraftan bu ülkelerdeki sosyal politika uygulamalarını dönüştürmekte, 
diğer taraftan da çeşitliliğin olmadığı, tek tip ve standartlaşmış bir sosyal 
politika anlayışının dünya genelinde giderek yaygınlaştığı bir dönemi be-
raberinde getirmektedir. Bu kapsamda, özü itibariyle piyasaların önemi-
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ni ve küreselleşmeye açıklığını vurgulayan bir strateji olan “Washington 
Uzlaşısı” tek mantıklı ve çıkar yol olarak gösterilmiş ve sosyal devlet 
kurumları bu durumdan son derece olumsuz etkilenmiştir. Daha yakın 
bir gelişme olarak 2008 yılından itibaren, küresel ekonomik ve finansal 
krizle kısmen bağlantılı bir şekilde, bir tür yeni “gelişimsel refah devleti 
modeli” ortaya çıkıyor gibi de görünmektedir.

Küresel sosyal politikanın en önemli konu başlıklarından biri, kü-
resel ölçekte toplumsal yeniden dağıtımdır. Bu mekanizmanın en önem-
li bileşenleri ise uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kalkınma 
yardımları ve/veya kredileri, ulus ötesi vergi ve kota düzenlemeleri, kü-
resel yatırım fonları ve kaynakları ülkeler arasında yeniden dağıtan farklı 
bölgesel kurumlardır. Ancak küresel yeniden dağıtım konusu hala nis-
peten yeni kabul edilebilecek bir alandır ve gelişimini sürdürmektedir. 
Buradaki temel amaç ve ideal, dünyanın gelişmiş ülke ve bölgelerinden 
daha az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve bölgelerine daha fazla gelir 
ve servet aktarımının yapılmasıdır. Ancak bu sürecin asıl karar verici 
güçlerinin gelişmiş Batı ülkeleri ve büyük ölçüde bunların denetiminde 
bulunan küresel finans kuruluşları olduğu düşünüldüğünde, en azından 
yakın bir gelecekte çok hızlı bir ilerlemenin sağlanmasının güç olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Küresel sosyal politikanın bir başka başlığı olan küresel yasal 
düzenlemeler konusunda ise nispeten biraz daha olumlu bir durum söz 
konusudur. Çok taraflı ticaret anlaşmaları ve ülkeler arası göçün düzen-
lenmesi gibi küresel çapta sosyal politikaları etkileyen yasal anlaşma ve 
düzenlemeler gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu tür küresel anlaşmalar her 
ne kadar insani ve vicdani sebepler yerine, sosyal dampingi önlemek ve 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülke piyasalarına ucuz üretim ma-
liyeti arayışıyla sermaye kaçışını önlemek maksadıyla yapılıyor olsa da 
sonuç itibariyle küresel sosyal politikaya hizmet etmektedir. 

Küresel yasal düzenlemelerin bir diğer alt başlığı olan küresel ti-
caret ve sermaye hareketliliği gibi konularda ise ticaret anlaşmalarındaki 
kadar olumlu bir tablo bulunmamaktadır. Her ne kadar bu alanda kolay-
ca ve hızlı bir şekilde anlaşmalar yapılıyor olsa da bunların doğrudan ve 
dolaylı sosyal politika etkileri konusunda benzer bir hız ve niyet görülme-
mektedir. Örneğin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 
imzacı ülkeler arasında serbest ticareti kolaylaştırmakta, ancak bunun 
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ülkelerin ulusal sosyal politikaları üzerindeki etkileri konusunda yeter-
siz kalmaktadır. Bu etkiler, üye ülkelerin kendi iç işleyişleri ve ulusal 
mevzuatları ile çözülmeye terk edilmiş durumdadır. Yani, küresel ya da 
bölgesel düzeyli ulusüstü bir ticari ilişkiden doğan sosyal politika sorun-
ları, ulusal mekanizmalarla ve geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışıl-
maktadır. Bu nedenle, anlaşmaların ekonomik boyutunun sosyal politika 
düzenlemeleriyle birleştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, küresel sosyal politikanın belki de en önemli, ancak 
üzerinde en az gelişmenin yaşandığı alanlarından biri küresel sosyal 
haklardır. Çünkü bu konuda kayda değer ilerlemelerin yaşanabilmesi 
için genellikle büyük fonlara ve sürdürülebilir kaynaklara ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu kapsamda, küresel bir insan hakları çerçevesinin mutlaka 
oluşturulması gerekmektedir. Medeni, siyasi ve sosyal haklar şeklindeki 
genel üçlü ayrım ekseninde düşünülecek olursa, nispeten daha az geliş-
miş veya gelişmekte olan ülke gruplarının genel olarak uluslararası insan 
hakları yelpazesinin sosyal haklar kısmına ağırlık verdiği, daha gelişmiş 
ülkelerin ise daha çok medeni ve politik haklara odaklandığı şeklinde bir 
genelleme yapmak mümkündür. Kısacası, her bir ülke kendisinde güçlü 
olan kısma ağırlık veriyor görünmektedir. 

Küresel bir sosyal politika fikri sürekli gelişmeye devam eden bir 
alandır. İlk ortaya atıldığı günden bu yana küresel sosyal politika alanı 
çok daha belirgin hedefler çerçevesinde sürekli yeniden tasarlanmıştır. 
Çoğu yazara göre, küresel sosyal politikanın temel meselesi yoksulluğu 
ortadan kaldırmak ve insan haklarını oluşturmak için ülkeler arasında 
kaynakların kapsamlı bir şekilde yeniden dağıtılmasını sağlamaktır. Bu 
tartışmayı bir adım daha ileriye götürmek üzere, küresel sosyal politika-
nın geleceği ile ilgili teorik bir çerçeve sunmak da mümkündür. Buna 
göre, küresel düzeyde sosyal politika yedi ana rolü üstlenmesi halinde 
teorideki ve uygulamadaki yerini sağlamlaştıracaktır:

- Temel insan haklarının uluslararası düzeyde tanıtımı ve kurul-
ması. 

- Ulusal sosyal politikayı tamamlamak (uyuşturucular, yardımlar, 
suçlar, göç gibi sınır ötesi sosyal konular açısından). 

- Uluslararası seviyede oyun alanı oluşturmak. 

- Küresel düzeyde eylemle uluslararası standartları yükseltmek. 
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- Yoksulluk ve eşitsizlikleri azaltmak ve küresel kapitalizm için 
bir güvenlik ağı sağlamak. 

- Küresel kapitalizmin ayakta kalması ve gelişmesi için gerekli 
hizmetleri sağlamak (Çevre hukuku, iş kanunu, göç düzenlemesi 
gibi) 

- Ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı bir küresel dünya hissini 
teşvik etmek (yükselen ve önem kazanan küresel vatandaşlık ve 
küresel sorumluluk fikirleri haline gelmek) (Deacon, 2004: 12-
13).

Tüm bu hedef ve ideallerin başarılabilmesi için küresel sosyal 
politika düzenleme, yeniden dağıtım, hizmet sunumu ve temel hakların 
güvence altına alınması boyutlarının bir karışımını içerecek şekilde çok 
boyutlu olmalıdır. 

Küresel Karşısında Yerel; Küyerelleşme

Sosyolojik kavramlar genellikle üzerinde kesin olarak anlaşılama-
yan, tartışmalı kavramlardır. Bu nedenle, gelişme, modernleşme veya 
küreselleşme gibi kavramlara içinde bulunulan bağlama göre sürekli de-
ğişen farklı ideolojik anlamlar yüklenmektedir.

Küyerelleşme olgusu da bunlardan biridir. Küyerelleşme, bir taraf-
tan hemen her kesimin söyleyecek bir fikrinin olduğu, ancak sistematik 
bir tanımlamasını yapmakta zorlandığı bir kavramdır. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri, diğer sosyolojik kavramların aksine küyerelleşme ol-
gusuna ilişkin henüz tutarlı bir teorinin geliştirilmemiş olmasıdır. Daha 
çık bir ifadeyle, “küyerel” teriminin sürekli artan popülaritesine rağmen, 
küyerelleşmenin kendi kavram ve terimleriyle oluşturulmuş bir teorileş-
tirme girişimi olmamıştır. Bunun yerine, genel olarak küreselleşme ile 
meşgul olan akademisyenlerin ve teorisyenlerin kavrama ilişkin çeşit-
li yorumları bulunmaktadır (Roudometof, 2016: 392). Nitekim Yeates 
(2001: 169), doğrudan küyerelleşme adını kullanmasa da küreselleşmeye 
ilişkin yorum yaparken, yerel koşulların öneminin altını çizmiştir: “ta-
rihsel, kültürel, ideolojik, dini ve kurumsal farklılıkların evrensel kamu 
mallarının veya kararlaştırılmış küresel kozmopolit bir ilerleme biçimi-
nin sürekliliğini özellikle zorlaştırdığı kabul edilmelidir”.
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Küyerelleşme kavramını sosyal bilim tartışmalarına ilk defa dâhil 
eden isim, sosyolog Roland Robertson olmuştur. Sonrasında küyerelleş-
me bir dizi makale, kitap bölümü ve ansiklopedi maddesi ile daha da 
ayrıntılandırılmıştır.

Sözlük anlamı olarak küyerelleşme, küresel ve yerel terimlerinin 
iç içe geçirilerek yeniden şekillendirilmiş halidir. Terim, Japonca bir 
kelime olan ve orijinal haliyle evrensel tarım tekniklerinin yerel şartla-
ra uyarlanması anlamına gelen dochakuka kelimesi üzerine modellen-
miştir. İş dünyasında bu fikir, küresel yerelleşme durumuna işaret et-
mek için kullanılmıştır. Dolayısıyla, hem sözcüğün kendisi hem de fikir 
Japonya’dan gelmiştir. (Khondker, 2005: 184).

Küyerelleşme küresel pazara yönelik, ancak yerel kültürlere uya-
cak şekilde uyarlanmış ürün veya hizmetlerin yaratılması anlamına gel-
mektedir. Küyerelleşme terimi 1980’li yılların sonlarından bu yana sıkça 
kullanılmaya başlanmış olsa da bilim insanları benzer terimleri daha ön-
celeri de kullanmıştır. Bu bağlamda, örneğin sosyal bilimlerde ve ilgili 
alanlarda uzunca bir süredir kullanılmakta olan söz konusu kelimelerden 
biri “yerlileştirmedir” (Khondker, 2005: 185). 

Genel olarak bakıldığında, küyerelleşme kavramı ilk ortaya atıldı-
ğında “monizm” idealine dayandırılmıştır. Bilindiği üzere monizm, var 
olan çeşitli olguların (küyerelleşme söz konusu olduğunda yerel ve kü-
resel) tek bir gerçeklik veya madde (bu durumda küreselleşme) bağla-
mında açıklanabileceğini öne sürmektedir. Bu bakımdan küreselleşme, 
evrenselciliği ve evrenselliğin evrenselleşmesini gerektirir. Küresel ve 
yerel burada iç içe geçmiş durumdadır ve her biri tek bir varlığın farklı 
tezahürleri olarak görülür. Ancak, çok sayıda değişik biçim alabilir ve 
binlercesi bir anda var olabilir. Dolayısıyla küreselleşmenin somut yerel 
biçimlerde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yerel hiçbir zaman tam olarak 
“saf veya bağımsız” ya da küresel kavramı dışında değildir. Tam tersine, 
her zaman belli düzeyde küreselleşmeye bir cevaptır veya küresel etki-
lerden beslenerek oluşturulur(Roudometof, 2016: 392).

Küyerelleşme tartışmasında, bazı yazarlar onu “hibritleşme” ile 
aynı kavram olarak görme eğilimindedir. Ne var ki, bu doğru bir tercih 
olmayabilir. Çünkü küyerelleşme, biri yerel olması gereken iki veya daha 
fazla sürecin adaptasyonunu ve iç içe geçmesini içerirken, hibritleşme 
yerel unsurları içermeden de mümkün olabilir. Dolayısıyla, küyerelleş-
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meden söz edebilmek için yerel kültüre, değerlere ve uygulamalara vb. 
hitap eden en az bir bileşen içermesi gerekmektedir (Khondker, 2005: 
191).

Küreselleşme Sürecinde Yerel Sosyal Politikalar

Küreselleşmeyle ilgili birbirine zıt iki görüş bulunmaktadır. İlk 
olarak, küreselleşmeyi destekleyenler, dünyanın tek bir bütün olduğu 
iddiasını desteklemenin daha fazla uluslararası işbirliğine yol açacağını, 
etnik çatışmaları azaltacağını ve nihayetinde tüm insanlığının ortak iyili-
ğine sonuçlar doğuracağını savunmaktadır. Karşı görüş ise küreselleşme 
sürecini yerel ekonomiye zarar veren, hükümetlerin egemenliğini zayıfla-
tan, işsizlik ve yoksulluk yaratan yıkıcı bir güç olarak değerlendirmekte-
dir (Hong ve Song, 2010: 657).

Birçok uluslararası sosyal hizmet ve sosyal politika uzmanı, eko-
nomik küreselleşmenin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için esaslı 
tedbirlerin alınması gerektiği konusunda hemfikir durumda olmakla bir-
likte, bu tedbirlerin nasıl alınacağı konusunda bir ayrılık bulunmaktadır. 
Nitekim söz konusu görüşler sorunların ortak küresel çaba ile çözülmesi 
ya da yerel faaliyetlerin öneminin vurgulanması noktasında farklılaşmak-
tadır (Midgley, 2001). Yoksulluk, çevresel bozulma, çokuluslu şirketle-
rin küçültülmesinden veya yer değiştirmesinden kaynaklanan işsizlik ve 
diğer insan hakları meseleleri gibi küresel sosyal sorunların üstesinden 
gelmek için sistematik ve resmi yaklaşımlar sağlama konusunda çok az 
kurumsal gelişme kaydedilmiştir. En önemli sosyal adalet kaygısı, kü-
reselleşmenin bu olaylara yol açması değil, bu yeni ortaya çıkan küre-
sel sosyal refah ihtiyaçları çağında hesap verebilirliğin bulunmamasıdır 
(Hong ve Song, 2010: 657).

Öte yandan, küreselleşme bağlamında ulusal ve yerel kaygıları ele 
almak, küresellik ve yerellik sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı 
olabilecek teorik bir çerçeve oluşturabilme potansiyeline de sahiptir. 

Keohane ve Milner’e (1996) göre, küreselleşme sosyal ve ekonomik 
aktörlerin karşılaştığı fırsat ve kısıtlamaları ve dolayısıyla politika tercih-
lerini etkilemektedir. Geç sanayileşme ya da Fordizm çağında ulusal ser-
mayenin çıkarlarını yansıtan Keynesyen politikaların ulusal ekonomik 
yönetim felsefesi olarak anlamını yitirmesi, sermayenin uluslararasılaş-



Sosyal Politika Kavramı, Doğuşu ve Değişimi 43

masının ulus devletlerin ekonomi politikalarını etkisizleştirmeye başla-
masından sonra olmuştur. Bunun bir sonucu olarak genellikle yüksek iş-
sizlik oranları, yüksek maaşlı işlerde azalma ve düşük maaşlı güvencesiz 
işlerde artış, sosyal hizmetlerin aşınması ve bir ülkedeki yeniden dağıtım 
politikalarına şiddetli eleştirilerin yöneltilmesi gibi sorunlar yaygınlaş-
mıştır (Cox, 1996).

Küreselleşmenin ulusal ve yerel sosyal politikalar konusunda üç 
ana çelişkisi bulunmaktadır: devletlerarasında ve içinde sosyal kutup-
laşma, devletlerin düzenleyici güç olma niteliğinin zayıflaması ve sivil 
toplumun ayrıştırılması. Öte yandan, ekonomik küreselleşme tarafından 
şekillenen sosyal kutuplaşma da üçlü bir hiyerarşi biçiminde olabilir: en 
üste doğru küresel ekonomiye entegre olanlar, daha fazla güvencesiz is-
tihdamda olup küresel ekonomiye hizmet edenler ve küresel ekonomiden 
dışlanmış, tamamen gereksiz emek olarak görülenler (Cox, 1996).

Buradan da açıkça anlaşılacağı üzere, devletler halklarının ihti-
yaçlarını nasıl karşılayabilecekleri ve aynı zamanda dünya pazarında 
nasıl rekabetçi kalabilecekleri şeklinde bir ikilemle karşı karşıya kalmış 
durumdadır. Gelişmekte olan ülkelerde durum, gelişmiş ülkelere kıyasla 
çok daha kısıtlı sosyal refah sistemlerine sahip oldukları için çok daha 
vahim görünmektedir. Ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi sonucunda 
çoğu politika belirleme ve uygulama ile ulusal yargı yetkisi arasındaki 
uyumsuzluk, ülkeler arasında çekişme ve çatışmaların artmasına zemin 
hazırlamıştır. Bu da sosyal hizmet ve sosyal refah hakkındaki yerleşik 
varsayımların ve fikir birliğinin parçalandığı postmodern bir küreselleş-
me dünyasında birbiriyle uyumsuz uygulamaların önünün açılmasına 
neden olmuştur (Dominelli, 1996). Bu nedenle, devlet kurumlarının ve 
küresel toplumun bileşenlerinin karşılanmayan ihtiyaçlarını ele almak 
için küresel düşünce ve yerel eylemlere cevap vermek ve bunlar arasında 
uyumlaştırıcı faaliyetlerde bulunmak hayati öneme sahip görünmektedir.

Bu çerçevede, bazı gelişmekte olan ülkeler ulusal ve yerel ekono-
milerini dış güçlere karşı koruma çabaları kapsamında ekonomik mil-
liyetçilik eğilimleri göstererek üretimlerinin herhangi bir aşamasında 
oluşmuş ekonomik fazlaların dışarı çıkışını sınırlamaya çalışmıştır. Bu 
eğilimler en yaygın biçimde kilit endüstrilerin millileştirilmesi, ürün 
ve üretimleri yerlileştirme yasalarının çıkarılması, yabancı sermayenin 
belli bir kısmının yerel üretim süreçlerine dahil edilmesi gibi biçimler 
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almıştır. Ancak bu noktada çok da kalıcı sonuçlar elde edildiğini söyle-
mek kolay değildir. Nitekim sınır ötesi göç, iletişim, bilgi, teknoloji gibi 
akışların önünü kesmek mümkün değildir. Bu koşullar altında ekonomik 
milliyetçiliğin kalıcı başarılar elde etmesi de kolay görünmemektedir 
(Mittelman, 1996: 5-7). Üstelik NAFTA, Maastricht Antlaşması ve GATT 
Uruguay Turu anlaşmaları gibi ulusüstü düzenlemeler devletlerin ulusal 
veya yerel çıkarları savunmak için politikalar geliştirip kullanmasını da 
sınırlamıştır.

Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum İnisiyatifi

Sivil toplum ifadesinin siyasi bir fikir olarak XVII. ve XVIII. yüz-
yıllara dayanan uzun bir geçmişi vardır. Bu uzun tarihi geçmişinde sivil 
toplum kavramı birçok fikirden ve ideolojiden beslenerek hızlı bir geli-
şim göstermiştir. Bunların en önemlileri, demokratikleşme ve şeffaf bir 
dünya sistemi yaratma şeklinde kabul edilmektedir.

Tüm bu zengin teorik ve tarihi arka planı kapsayacak genel bir ta-
nımlamaya ulaşmak için, sivil toplum kavramıyla ilgili bazı genel varsa-
yımların belirtilmesi gerekmektedir. İlk olarak, sivil toplumun hem kamu 
sektörünün veya resmi yönetim alanının hem de piyasa ekonomisinin ve 
özel sektörün dışında bulunduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, sivil 
toplumu “üçüncü sektör” olarak tanımlamak mümkündür. Buna ek ola-
rak, kavrama yönelik daha olumlu bir bakış açısı sivil toplumun, ancak 
insanların toplumsal kurallar oluşturma konusundaki gönüllü dernekler 
aracılığıyla hem resmi/yasal düzenlemeler hem de gayrı resmi sosyal ya-
pılar üzerinden ortak çaba sarf etmeleri halinde ortaya çıkacağını savun-
maktadır (Scholte, 1999: 3-4).

Sivil toplumun merkezi ve yerel yönetimlerle gerek sosyal politi-
ka ortaklığı geliştirmedeki gerek genel kalkınma politikasındaki önemi 
ve etkisi yeni anlaşılmış bir durum değildir. Çünkü sivil toplum, farklı 
unsurlar arasındaki uyumlu bir dayanışmanın en somut örneklerinden 
birini teşkil ettiği için çoğu toplumda kalkınma söyleminin önemli bir 
kurucu unsuru olarak kabul görmektedir (Anderson 1996: 112). Sivil 
toplum kavramı genellikle, büyük ölçüde rekabetçi bir piyasa ekonomi-
sinin rolü ve bir hükümetin devleti yönetme sorumluluğuyla ilgili ola-
rak anlaşılmaktadır. Sivil toplumların bazı temel nitelikleri arasında, 
gönüllü bir sektör olması, bünyesinde serbestçe işleyen birçok STK’nın 
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bulunması, serbest bir basın ve medya ortamının olması, demokratik sü-
reçlerin ve çoğulculuk anlayışının gelişmiş olması, iktidarın serbest se-
çimlerle değişmesi ve hakların güvence altına alınmış olması öncelikle 
sayılabilir(Mannan, 2010: 225).

Devletlerin ekonomik küreselleşme baskılarını kendi yerel dina-
miklerinden kaynaklanan doğal üstünlüklerine dayanan tedbirler gelişti-
rerek karşılayamadıkları durumlarda, küresel bir sivil toplum inisiyatifi 
oluşturulması ve bunun merkezi hükümetlerle değil, yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde hareket etmesi eğilimi son dönemde gözle görülür biçim-
de artmıştır. Yani, küresel sivil toplum hareketleri de kendi içinde kü-
resel özellikler göstermeye başlamış ve dünyanın farklı bölgelerinde tek 
ve standart mücadele yöntemlerini uygulamak yerine, yerele özgü fark-
lılaştırılmış mücadele yöntemleri belirlemeye başlamıştır. Bu sayede, 
ekonomik küreselleşmenin yol açtığı yeniden yapılanma sürecinde kay-
bedenler gibi görünen kesimler, sivil toplum üzerinden rollerini yeniden 
tanımlamayı amaçlamaktadır. Küresel yeni dünya düzeninde böylelikle 
bir taraftan tabandan gelen yaygın halk desteğini ve katılımı arttıracakla-
rını, diğer taraftan da küreselleşmenin görünüşte uzak ve erişilmez güç-
leri üzerinde yerel kontrol sağlayabileceklerini öngörmektedirler. 

Bu kapsamda, örneğin kadın grupları, çevreciler, insan hakları ör-
gütleri gibi ulusötesi siyasal örgütlerin yeni toplumsal hareketleri, eko-
nomik küreselleşmenin zararlı etkilerine dünya çapında ve yerel koşullar 
özelinde verilen bir tepki olarak belirginleşmektedir. Böylece, merkezi 
hükümetlerin güçlü biçimde dile getirmekte yetersiz kaldığı ve yerelde 
çok daha net biçimde görülen küresel paradokslar ve kaygılar etkili bir 
kanal aracılığıyla dile getirilmekte ve uluslararası toplumun dikkatine 
kalıcı bir şekilde sunulmaktadır. Dolayısıyla, tüm bu “sivil toplum eliy-
le yerelden küresele doğru mücadele süreci” aşağıdan yukarıya doğru 
küreselleşmenin yeni bir modeli olma özelliği de taşımaktadır. (Hong ve 
Song, 2010: 663).

Bunun anlamı, bu yeni küresel sivil toplum hareketi ile birlikte 
yerel yönetimlerin kendine has koşullarına dayanarak sosyal korumanın 
sağlanması ve güçlendirilmesi için aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım 
geliştirmek üzere yerel düzeyde önerilerde bulunulmasıdır. Küreselleş-
meden kaynaklanan sosyal değişiklikler doğrudan bireylerin hayatlarını 
etkilemekte olduğundan, bireylerin yaşadığı sosyal sorunlarla yüzleşmek 
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için bu tür yerel kaynaklı müdahalelere acil ihtiyaç vardır. Gelişmekte 
olan ülkelerde sosyal politika uzmanlarının ve sosyal hizmet çalışanları-
nın doğrudan küreselleşmeden kaynaklanan yoksulluk ve eşitsizlik gibi 
sorunlarla başa çıkma olasılıkları daha yüksek olurken, gelişmiş ülkeler-
deki uzmanlar ve sosyal hizmet görevlileri işgücü piyasasındaki değişik-
liklerden kaynaklanan işsizlik, uluslararası göç ve mültecilik gibi yeni 
potansiyel sosyal sorun kaynaklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır 
(Lyons, 2006).

İster gelişmiş ister gelişmekte olsun, çoğu ülkede şehirler ve yerel 
yönetimler uluslararası sahnedeki aktörler olarak önemli bir rol üstlen-
miştir. Bu çerçevede, yerel toplumlar aynı dili paylaşmaya, daha fazla 
dikkate alınmaya ve uluslararası kurumlar, ulusal hükümetler ve sivil 
toplum ile ortak eylem ve programlar geliştirmeye başlamıştır. 

Küresel Sivil Toplum

“Küresel” ve “sivil toplum” kavramlarının tam olarak ne zaman bir 
arada düşünüldüğü ve bu birliktelikten tam olarak ne kastedildiği konu-
larında farklı iddialar bulunmaktadır. Konuya nispeten çok daha basit 
bir pencereden yaklaşanlar için küresel sivil toplum en çok küresel ser-
maye karşıtı protestolarda veya Greenpeace gibi küresel olarak herhangi 
bir tanınırlık sorunu bulunmayan çevre örgütlerinin çokuluslu şirketleri 
veya ulusal hükümetleri hedef alan eylemlerinde somutlaşmaktadır. Di-
ğer bir grup, küresel sivil toplum kavramı ile demokrasinin ve kalkınma-
nın küresel çapta yayılması arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Bu 
yaklaşıma göre profesyonel dernekler, tüketici örgütleri ve birçok ülke-
yi kapsayan çıkar gruplarının büyümesi küresel demokrasi ve kalkınma 
için gereken en sağlam altyapıyı oluşturacaktır. Küresel sivil toplumu 
tanımlamaya yönelik bir başka bakış açısı ise doğrudan Sınır Tanımayan 
Doktorlar gibi küresel yardım hareketlerinin insani yardım sağlama ça-
baları üzerine inşa edilmiştir. Bu bakış açısına göre, küresel sivil toplum 
esas olarak yoksullarla veya ezilenlerle küresel bir dayanışma sergilen-
mesi anlamına gelmektedir. Tüm bunlara kıyasla çok daha yüzeysel bir 
bakış açısıyla küresel sivil toplumu vatandaşların internet sohbet odala-
rı, barış ağları, çevre veya insan hakları aktivistleri, öğrenci değişimleri 
veya küresel medya gibi kanallar aracılığıyla aralarındaki bağlantının 
artması şeklinde tanımlayanlar da bulunmaktadır(Anheier vd., 2001: 3). 
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Bu arka plan ışığında, küresel sivil toplum en basit ve genel ifa-
deyle çağdaş politika yapımına ve sosyal değişime alternatif sunan çeşitli 
sosyal aktörlerin bir yelpazesi olarak tanımlanabilir. Bu haliyle küresel 
sivil toplum, mevcut küresel düzeni kabullenmek yerine, onu kalkınma 
yoluyla değiştirmek için yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Bu nedenle, kü-
resel sivil toplum yakın zamanda sadece akademik ve politik söylemlere 
olan ilginin artmasına neden olmakla kalmamış, çağdaş uluslararası iliş-
kiler ve politik teorinin merkezine yerleşmiştir.

Her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, küresel sivil toplum kav-
ramının ulusötesi faaliyetlerin sayısındaki ve kapsamındaki artışla ve 
daha da önemlisi, bu faaliyetlerin özellikleri ve organizasyonel altyapı-
sındaki değişikliklerle aynı zamanda ortaya çıktığı kesindir. Küresel sivil 
toplum fikrini, herhangi bir ulusötesi faaliyetten ayıran temel unsur, mer-
kezinde toplum fikrini barındırıyor oluşudur. Bu nedenle, bir sivil top-
lum aktörleri kümesinden daha fazlası olmanın yanı sıra, aynı zamanda 
benzersiz süreçlerin oluşturduğu dinamik bir topluluktur (Mitrani, 2013: 
173). 

Bu genel tanımlama ışığında küresel sivil toplumun, en yaygın ola-
rak şu sivil toplum faaliyetlerini kapsadığı ileri sürülebilir; 

(i) Ulusüstü sosyoekonomik sorunların giderilmesi veya en azın-
dan hafifletilmesi, 

(ii) Bireyler, örgütler ya da kurumlar arasında sınır ötesi iletişimin 
sağlanması, 

(iii) Belli bir toplumla ya da kara parçasıyla sınırlı olmaksızın kü-
resel bir örgütlenme içinde bulunması

(iv) Bir ulusötesi dayanışma ağı şeklinde çalışması (Scholte, 1999: 
10). 

Daha somut olarak küresel sivil toplum, sivil toplum örgütlerinin 
kendi coğrafyalarını aşan meselelerle ilgilenmeleri sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. 

Küresel sivil toplum kurumların, toplumsal hareketlerin ve birey-
lerin gönüllü derneklerinin resmi ve gayri resmi yapıları ve işlemleriyle 
nitelendirilen bir sosyal alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet gibi 
fiziki ve coğrafi sınırlarla değil, iç içe geçmiş sosyal faaliyet ağlarıyla 
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ve ilişkileriyle tanımlanmaktadır. Küresel sivil toplumda yer alan farklı 
aktör türleri onun çoğulcu tarafını ortaya koymakta ve tek tip birimler-
den oluşan bütünleşik bir alan olarak tanımlama eğilimini engellemek-
tedir. Bu nedenle konunun uzmanları ya da araştırmacılar küresel sivil 
toplumun ya belirli bir şekline odaklanma ya da genellikle küresel sivil 
toplumu genel sivil toplum örgütlerinden ve etnik/ulusal hareketlerden 
ayırarak tanımlama eğilimindedir. Bu farklı bakış açıları içinde, küresel 
sivil toplumu aktivizm temelinde tanımlayan bir görüş, tarihsel olarak, 
örneğin 1968 yılında Avrupa’daki öğrenci protestolarını takiben ortaya 
çıkan “yeni toplumsal hareketleri” dikkate alacaktır. Çünkü bu eylemler, 
ulusötesi ağlarda geliştirilen ve özellikle insani alan başta olmak üzere 
belirli konularla ilgili olarak harekete geçen ilk eylemci hareket tohum-
ları olarak kabul edilmektedir. 1980’lerin sonunda Doğu Avrupa ve La-
tin Amerika’daki sivil devrimler, resmi siyasi alanın dışında ve ötesinde 
kendi kendini organize eden aktif vatandaşlık kavramlarını tüm dünyaya 
tanıtmış ve bu fikirleri küresel bir düzeye aktarma girişimlerine ilham 
vermiştir. Bunları takiben, tüm dünyada insani, çevresel, ekonomik ve 
kültürel alanlarda dernekler ve toplumsal hareketler gelişmiş ve bunların 
hepsi politik gücün yeniden dağıtımını savunarak küresel sosyal adaleti 
ilerletmeyi amaçlamıştır (Mitrani, 2013: 173-174). 

Bu nedenle, konuya küresel kalkınma bağlamında bakıldığında 
sadece gelişmiş dünya sivil toplumlarının değil, az gelişmiş veya geliş-
mekte olan toplumlardaki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da gittik-
çe artan bir etkiyle ortak faaliyetler yürütmekte olduğu görülmektedir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar arasındaki bu ortaklık, ulusal sı-
nırların ötesinde küresel ölçekte faaliyet gösteren, verimli bir “ara sivil 
toplum yapısı” oluşturmuştur(Mannan, 2010: 225). Bu yeni ve çok daha 
geniş tabanlı sivil toplumun hemen her ülkedeki ulusal hükümetlerin, 
uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının politika yapma 
ve uygulama süreçlerini etkileyen kendine ait akademisyenleri, danış-
manları, aktivistleri ve politika analistleri bulunmaktadır. 

Küresel sivil toplum, Batı dünyası sivil toplumlarını, ara sivil top-
lumu ve sivil toplum kuruluşlarını bünyesine dahil ederek şekillenmek-
tedir. Uluslararası kuruluşlar, bağışçılar ve kredi veren finans kurumları 
uzunca bir süredir devlet bürokrasisini aşmak ve sivil toplum kuruluşla-
rına doğrudan yardım etmek için dikkatlerini sivil toplum fikrine yönelt-
miştir.
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Öte yandan, küresel sivil toplumun öne çıkan bir diğer özelliği, 
fikir birliği ve eşitlik isteyen ve aynı zamanda kalkınma politikalarını 
şekillendiren küresel bir politika diline sahip olmasıdır. Bu bağlamda, 
dünyadaki çeşitli sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yapılara rağmen, 
sivil toplum kuruluşları sıklıkla aynı dili konuşmaya ve benzer kalkınma 
gündemlerini takip etmeye çalışmaktadır. Küresel politika dili, toplum-
sal cinsiyet eşitliği, iyi yönetişim, insan hakları veya hak temelli yakla-
şımlar, çevresel sürdürülebilirlik ve piyasa kapitalizmi gibi kültürlerara-
sı değerlerden etkilenmektedir. Bu alanlarda ortak bir dilin ve uygulama 
birliğinin oluşmasının temel nedeni, söz konusu değer kümelerinin ev-
rensel olması ve pazarlığa açık olmamasıdır(Mannan, 2010: 226). Bu 
kapsamda, kalkınma politikası dili aynı zamanda bir taraftan yoksulluk, 
yetersiz beslenme, okur yazar olmama, bekar ebeveynlik/hamilelik, top-
raksız köylülük gibi kalkınma engellerine yol açmakta, diğer taraftan da 
bu engelleri gidermeye veya yeniden düzenlemeye çalışmaktadır. 

Yerel Sivil Toplum

Yerel sivil toplum insiyatiflerinin genellikle küreselleşmenin in-
sani paradokslarına ve bu paradokslar karşısında etkisiz kalan ulusal 
hükümetlere bir tepki olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, 
tüm dünyada insani açılardan adaletsiz bir küreselleşme modelini teş-
vik eden neoliberal yaklaşımlara karşı toplumsal eylemler, son birkaç 
yıl içinde gittikçe yaygınlık ve güç kazanmıştır. Bu tür eylemler aslında 
yeni değildir; yeni olan, 1960’lı yıllardan bu yana eylemlerin ölçeğindeki 
belirgin değişikliklerdir(Diani, 2005: 45). Nitekim artık birbirinden ba-
ğımsız görünen yerel inisiyatifler bir taraftan dünyanın farklı yerlerindeki 
yerel örgütlerle, diğer taraftan da yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği ve 
iletişim halinde hareket etmektedir. 

Küresel sorunların ve endişelerin yerel düzeyde sivil ve politik 
yaşamı nasıl etkilediği, genellikle üzerinde çok fazla durulmayan bir 
konudur. Çünkü bu konuda yerel yönetimler ya da topluluklar üzerinde 
değil, toplumun bütünü üzerinde daha genel ve toptancı değerlendirme-
ler yapma eğilimi daha baskındır. Ancak hiçbir toplumun mükemmel bir 
homojenlik içermediği, bu nedenle de bu tür bir tümevarımcı yaklaşı-
mın çok da sağlıklı sonuçlar vermeyeceği unutulmamalıdır. Bu eksiklik-
ten yola çıkılarak, dünyanın birçok yerinde yerel yönetimlerin seslerini 
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daha kolay duyurabilmek ve daha etkili olabilmek için yerel sivil toplum 
inisiyatifleriyle daha yakın ilişkiler ve işbirlikleri kurdukları görülmek-
tedir. Yani, küreselleşmenin yerel düzeydeki adaletsiz sosyoekonomik 
etkilerini yukarıdan bir bakış açısı ile değerlendirmek yerine, doğrudan 
konunun muhatapları tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir ses yüksel-
mektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, yerel sivil toplumun aslında küresel çap-
taki sivil toplum faaliyetlerinin taşeronu gibi bir işleve sahip olduğu 
anlaşılmaktadır(Mannan, 2010: 226). Bu iddia esasında iki farklı şekilde 
yorumlanabilir. İlk olarak, yerel sivil toplum ekonomik ve kültürel küre-
selleşmenin yol açtığı olumsuz etkilere yerelden yükselen bir cevap nite-
liği taşımaktadır. İkinci olarak ise ilk durumun tamamen aksi bir şekilde, 
yerel sivil toplum kimi zaman küresel sivil toplumun gelişmekte olan top-
lumlardaki politika uygulayıcılığını ya da temsilciliğini üstlenebilmek-
tedir. Nesnel bir örnekte, bu iki durumdan hangisinin geçerli olduğunu 
kesin olarak tespit etmek kolay olmamakla birlikte, finans kaynaklarına 
bakmak bir fikir verebilir. 

Daha açık bir dille, uluslararası sermaye desteği alan sivil toplum 
kuruluşları ile almayan yerel sivil toplum kuruluşlarının hangi kategori-
ye dahil olduğu kestirilebilir. Böyle bir durumda, her iki tip sivil toplum 
kuruluşu arasında önemli bir etkinlik ayrımı da ortaya çıkacaktır. Nite-
kim küresel sermaye desteği alan sivil toplum kuruluşu daha fazla imka-
na sahip olacağı için nispeten daha etkin ve görünür olması muhtemeldir. 
Öte yandan, meselenin en başına bakarak sivil toplum kuruluşunun yerel 
mi yoksa ulusal mı olduğunu sorgulamak da mümkündür. Yerel sivil top-
lum kuruluşu olmanın önemli bir gerekliliği, yerel kaynakları harekete 
geçirmesi ve kullanması olacaktır. Bu ayrım olmadan, bir sivil toplum 
kuruluşunun yerel sivil toplumun bir parçası olduğunu iddia etmesi de 
zor olabilmektedir.

Yönetişim Kavramı ve Yerel Sosyal Politika                                                            
Üzerindeki Etkisi

Yönetişim kavramı XX. yüzyılın sonundan itibaren, kamu yönetimi 
başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında yürütülen tartışma-
ların merkezinde yer almıştır. Sıklıkla başvurulan bir kavram olmakla 
birlikte, çoğu zaman birbirinden farklı anlam ve sonuçlar içerecek şe-
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kilde kullanılmıştır. Hangi anlamda kullanıldığı toplumsal geleneklere, 
yönetişim uygulama araçlarına, karar seviyelerine (ulusötesi, bölgesel ve 
yerel) ve sürece dahil olan aktörlere (kamu/özel sektör, uzmanlar, seçil-
miş temsilciler gibi) göre farklılaşabilmektedir. Kavramın popülerliğinin 
artmasındaki ana etken, yönetim kavramının tek başına sahip olduğu çok 
daha dar anlama kıyasla, yönetim sürecinin tamamında yer alan tüm ku-
rum ve ilişkileri kapsayan çok daha geniş bir kapasiteye sahip olmasıdır 
(Katsamunska, 2016: 133).

Bu üstünlüklerine ek olarak, ayrıca yönetişim süreci ile belirlenen 
politika ve programların çok daha etkin ve verimli sonuçlar vermesi, ka-
tılımı esas aldığı için çok daha demokratik ve çağdaş bir yöntem olması, 
doğru ve yerinde politikalar sayesinde ciddi düzeyde bir kaynak tasarru-
fu sağlaması da giderek daha fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında 
yer almaktadır. 

Her ne kadar ilgili yazın incelendiğinde yönetişime ilişkin çok sa-
yıda tanıma rastlanıyor olsa da aslında bu tanımların her birinin ortak 
olarak dayandığı bazı temeller bulunmaktadır. Bu bağlamda, en genel 
ifadeyle tanımlanacak olursa yönetişim, belli bir konuda politikalar ge-
liştirmek ve uygulama sürecini yönetmek için her düzeyde siyasi ve idari 
otoritenin kullanılması sürecidir. Vatandaşların ve grupların çıkarlarını 
dile getirdikleri, yasal haklarını kullandıkları, yükümlülüklerini yerine 
getirdikleri ve farklılıklarına aracılık ettikleri mekanizmaları, süreçleri 
ve kurumları içerir. Bu çerçevede, demokratik yönetişim, kapsayıcı ve 
hesap verebilir siyasi süreçler ve düzen için müsait bir ortam yaratma ve 
sürdürme sürecidir (UNDP, 2011: 3). Yönetişim için kurumsal ve beşeri 
kapasiteler, özellikle hizmet sunumunda kamu politikalarının ve strate-
jilerinin etkinliğe nasıl ulaşılacağını belirlemeleri itibariyle önemlidir. 

Önde gelen uluslararası örgütler yönetişimi kendilerince önem-
li gördükleri belli yönlerini daha fazla vurgulayarak tanımlamıştır. Bu 
durum bile kavramın ne denli zengin ve çok boyutlu olduğunu ortaya 
koymaktadır. Örneğin Dünya Bankası, yönetişimi bir ülkenin ekonomik 
ve sosyal kaynaklarının yönetiminde gücün kullanılma şekli olarak ta-
nımlamaktadır. Bu bağlamda, Dünya Bankası yönetişimin üç farklı yö-
nünü belirlemiştir. Bunlar siyasi rejimin biçimi, bir ülkenin kalkınma 
için ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde yetkinin kullanıldığı 
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süreç ve hükümetlerin politikalarını tasarlama ve uygulama kapasitesidir 
(Dünya Bankası, 1994: xiv).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise yönetişimi bir ülkenin 
işlerini her düzeyde yönetmek için ekonomik, politik ve idari yetkinin 
kullanılması olarak görmektedir. Dolayısıyla yönetişim, vatandaşların 
ve grupların çıkarlarını dile getirdikleri, yasal haklarını kullandıkları, 
yükümlülüklerini yerine getirdikleri ve farklılıklarına aracılık ettikleri 
mekanizmaları, süreçleri ve kurumları içermektedir (UNDP, 1997: 2).

OECD’ye göre yönetişim, sosyal ve ekonomik kalkınma için bir 
toplumdaki kaynakların yönetimi ile ilgili olarak siyasi otoritenin kul-
lanımını içermektedir. Bu geniş tanım, iktisadi işletmecilerin faaliyet 
gösterdiği ortamın oluşturulmasında ve hakların dağılımının yanı sıra 
hükümdar ile yönetilen arasındaki ilişkinin doğasının belirlenmesinde 
kamu otoritelerinin rolünü kapsamaktadır (OECD, 1995: 14).

Konunun doğrudan muhataplarından biri olarak Küresel Yönetişim 
Komisyonu, yönetişimi kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarının ortak 
ilişkilerini yönetme yollarının toplamı olarak açıklamaktadır. Bu, çatışan 
veya çeşitli çıkarların karşılanabileceği ve işbirlikçi önlemlerin alınabi-
leceği sürekli bir süreçtir. Uygulama yetkisine sahip resmi kurumların 
ve rejimlerin yanı sıra, insanların ve kurumların kendi çıkarlarını kabul 
ettiklerini veya çıkarlarının farkına vardıkları gayrı resmi düzenlemeleri 
de içermektedir (CGG, 1995: 2)

“Yönetim” ve “yönetişim” kelimeleri aynı kökten gelen, ancak 
farklı anlamlara sahip olan kavramlardır. Aslında yönetişim kelimesinin 
kullanımı oldukça eskidir. İlk olarak XIV. yüzyılda Fransa’da kullanıldı-
ğı bilinmektedir. Ancak o dönemlerde bugünkünden çok daha farklı bir 
anlamda kullanılmıştır. Daha doğrudan bir ifadeyle, yönetim veya yön-
lendirme sürecinden ziyade, kraliyet subaylarına atıfta bulunmak için 
kullanılmıştır (Katsamunska, 2016: 133). 

Öte yandan, farklı yönetişim uygulamaları arasında bir başarı ve 
etki kıyaslaması yapmak mümkündür. Bu kıyaslama sonucunda, iyi yö-
netişim kavramı ortaya çıkmıştır. İyi yönetişimin ne anlama geldiğini 
açıklama konusundaki çabalar esas olarak eşitliğe, şeffaflığa, katılıma, 
yanıt ve hesap verebilirliğe ve hukukun üstünlüğüne ulaşmak için ku-
rumları ve kuralları nelerin daha etkili ve verimli hale getireceği üzerine 
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odaklanmıştır. Bu hususlar beşeri gelişme ve yoksulluğun ortadan kal-
dırılması için çok önemlidir. Çünkü etkisiz kurumlar genellikle yoksul 
ve savunmasız olanlara en büyük zararı verir (Yeşildal, 2019a: 36-37; 
UNDP, 2011).

Hangi yönetişim uygulamasının iyi yönetişim örneği olduğunu tes-
pit etmek için iki geniş yönetişim sorun alanı belirlenmiştir. Birincisi, 
özellikle kaynakların etkin yönetimi, kamu hizmetlerinin sunulması ve 
bu hizmetlere adil erişim, vatandaşların görüşlerine yanıt verme ve onları 
ilgilendiren kararlara katılımları ile bağlantılı kamu yönetimi ve kamu 
hizmetleri dâhil olmak üzere yönetişim kurumları ile ilgilidir. Daha iyi 
personel yönetimi, kamu maliyesinde şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, va-
tandaş katılımı ve hesap verebilirliğin arttırılması gibi stratejiler, kamu 
yönetimi alanında artık olmazsa olmaz başarı ve iyi yönetişim ölçütleri 
haline gelmiş durumdadır (Birleşmiş Milletler, 2012: 3).

İkincisi ise hukuk önünde eşitlik haklarına dayalı hak iddiaları, 
yargı bağımsızlığı, kamu işlerinin yürütülmesine katılım, seçim bütünlü-
ğü, siyasi çoğulculuk, ifade özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve demokrasi 
kavramları ile ilgilidir. Bu iddia ve talepler, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ile genç nüfusun ve marjinal grupların süreçlere dahil edilmesini ge-
rektirmektedir. Etkili uygulamanın ayrılmaz bir parçası, şeffaf ve hesap 
verebilir yönetişim süreçlerine katılan bilgili ve yetkilendirilmiş vatan-
daşlardır. Yani, yönetişim sadece yukarıdan aşağıya doğru bir iradeyle 
iyi ve etkili bir şekilde uygulanamamaktadır. Vatandaşların da bu süreç-
te yeterince bilgi sahibi olması ve iyi yönetişimin faydalarının farkında 
olması şarttır. Özgür ve çoğulcu bir medyanın varlığı, kamu kurumları 
tarafından tutulan bilgilere serbestçe erişimin mümkün kılınması bakı-
mından elzemdir (Birleşmiş Milletler, 2012: 4).

Hükümetin yönetişimde oynadığı rol oldukça değişkendir. Bunun 
temel sebebi, bazıları devlet merkezli olan, bazıları ise toplum merkezli 
olan farklı yönetişim modellerinin olmasıdır. Bazı araştırmacılar, yöne-
tişimi hükümetle doğrudan ilişki kurularak tanımlamıştır. Bu kapsamda 
yönetişim örneğin, hükümetin politika yapma ve diğer bir deyişle toplu-
mu yönlendirme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım daha çok 
devletlerin geleneksel yönlendirme kapasitelerine atıfta bulunmakta ve 
“eski” ve “yeni” yönetişim arasında önemli bir ayrıma gitmektedir. Eski 
yönetişim doğası gereği, yukarıdan aşağıya yaklaşımı uygulayan ve ulu-
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sal hükümetler tarafından yönlendirilen geleneksel bir yöntemdir. Do-
layısıyla, hükümetin sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kontrol 
derecesini çok daha somut biçimde göstermektedir. Yeni yönetişim ise 
merkezi ve yerel yönetimlerin toplumla olan etkileşim düzeyiyle daha 
fazla ilgilidir ve ağlarda daha fazla öz-denetim olması durumunda, kendi 
kendini düzenleyen ağların uygulamayı engelleyebileceğini ileri sürmek-
tedir. Bu nedenle de bir yandan yönlendirme kapasitesi üzerinde olum-
suz bir etkisi olabilir, diğer yandan ise politika uygulamasında işbirliği 
yaparak verimliliği artırabilir. Sonuç olarak, yeni yönetişim teorisinde 
ağların, yönlendirme kapasitesi üzerinde hem olumsuz hem de olumlu 
etkileri olabileceği kabul edilmektedir (Yeşildal, 2019a: 38: Katsamuns-
ka, 2016: 133-134).

Araştırmacılar yönetişimi hem eski hem de yeni anlamında kullan-
maktadır. Bu açıdan yönetişim kamu kuruluşlarının, bir ülkenin vatan-
daşları veya temsilcileri tarafından talep edilen kamu mallarını ve diğer 
malları etkili, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir bir şekilde sağlamaya yö-
nelik kurumsal kapasitelerine ilişkin bir kavramdır(Katsamunska, 2016: 
134). Bu tanım, son derece geniş ve soyut bir tanımdır. Ancak tüm farklı 
yönetim yaklaşımlarına ortak bir zemin sağlaması açısından başarılıdır. 
Bu yönetişim tanımının, “iyi yönetişim” programlarına yönelik reformlar 
yoluyla hükümetlerin yönetme kapasitesini arttırmaya çalışan uluslara-
rası örgütlere özgü olduğu belirtilmelidir. Bu programların amacı, toplu-
mun daha iyi ve daha verimli yönetim süreçlerine sahip olması gerektiği 
ilkesinden hareketle, sivil toplumun yönetime katılımını teşvik etmek ve 
güçlendirmektir. 

Temel Yönetişim İlkeleri 

Yönetişim genel ve geniş bir kavram olduğundan, uygulamada çok 
farklı yönetişim örneklerine rastlanmaktadır. Bu da yönetişim uygula-
malarının başarılı olup olmadığını tespit etmeyi güçleştirmektedir. Bu 
nedenle, başarılı bir yönetişim uygulamasının sahip olması gereken asli 
ilkelerin neler olduğu konusunda birçok çalışma yapılmış ve teorik bir 
arka plan sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların hemen hemen tama-
mı, sonuç itibariyle başarılı bir yönetişim sürecinde mutlaka bulunması 
gereken üç temel ilke belirlemiştir. Bu ilkeler katılım ve içerme, hesap 
verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ile ayrımcılık yapmama ve eşitliktir.
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Katılım ve İçerme: Esas itibariyle bir yetkilendirme sürecidir. 
Hükümette ve karar alma süreçlerinde doğrudan temsil yoluyla ve öz-
gür, aktif ve etkin katılımı kolaylaştıran diğer mekanizmalar aracılığıyla 
yetkilendirmeyi içerir. Ekonomik krizlerde, sivil toplumun ve diğer pay-
daşların krize verilecek karşılıkların tasarlanmasına ve uygulanmasına 
katılımının, alternatif bilgi kaynakları sağlamada ve dolayısıyla politika 
tartışmalarının çerçevesini çizmede ve ayrıca vatandaşların ortaya çı-
kan sonuçları sahiplenmesini arttırmada özellikle faydalı olduğu kabul 
edilmektedir. Bazı kesimler, siyasal süreçlere sivil katılımın sağlanması 
gibi demokratik mekanizmaların siyasal istikrarsızlığa yol açtığını iddia 
etse de kanıtlar bunun tersinin geçerli olduğunu açıkça göstermektedir. 
Nitekim sosyopolitik huzursuzluklar ve iktidarın el değiştirmesi demok-
ratik rejimlerde diktatörlüklerden daha sık meydana gelse de bunlar ge-
nel kalkınma sürecini diktatörlük rejimlerinden daha az aksatmaktadır 
(UNDP 2000).

Ayrıca, katılımcı siyasi rejimler genellikle daha geniş bir karar 
yelpazesine bağlı olarak, daha öngörülebilir uzun vadeli büyüme oranla-
rı ve daha fazla istikrar sağlar. Çünkü çeşitli nedenlerle yerel koşullara 
daha uygun kurumsal yapılar üretirler ve tüm bunlar yanlış bilgiler içe-
ren bir ortamda daha fazla çeşitlilik ve düşük riskle sonuçlanmaktadır. 
Ayrıca, katılımcı siyasi rejimler, daha fazla eşitlik üreterek daha başarılı 
bölüşüm sonuçları da sunmaktadır (Rodrik 2000). 

Hesap Verebilirlik ve Hukukun Üstünlüğü: Katılım ve yöneti-
şim, etkin hesap verebilirliğe ve hukukun üstünlüğüne bağlıdır. Özellik-
le hızlı sosyal politikalar üretmek gereken kriz dönemlerinde, yerel hü-
kümetler en az merkezi hükümet kadar daha geniş ve daha önemli bir rol 
üstlenmektedir. Ancak bu süreçte, etkin bir hesap verebilirlik sisteminin 
kurulmuş olması hayati önemdedir. Aksi takdirde, mevcut sorunları çöz-
mek bir yana, sorunları daha içinden çıkılmaz bir hale getireceklerdir. 
Birçok ampirik araştırma bu durumu açıkça göstermektedir. Örneğin 
bazı araştırmalar, muhalefet partilerinin bir krizin etkilerine dikkat çek-
tiğinde hükümetlerin gıda ve beslenme eksikliği gibi krizleri önlemek 
için daha fazla çaba sarf ettiğine işaret etmektedir (UNDP 2000). Bu 
nedenle, liderler adına daha fazla hesap verebilirlik ve sistemin halkın 
genel taleplerini duyma ve bölüşüm baskılarını müzakere etme becerisi, 
sosyoekonomik krizlere daha uyumlu ve etkili politika tepkileri getirebil-
mekte ve böylece bir esneklik kaynağı sağlayabilmektedir (Lewis, 2010). 
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Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik: Eşitsizlik hali en yaygın biçimde 
politik, ekonomik, yasal veya kültürel güç dağılımındaki bozulmalardan 
kaynaklanabilir. Bu tür bir durum, etkili yeniden dağıtıcı sosyal politika-
lara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açar. Çünkü kal-
kınma kazançlarının en dışlanmış grupları ve bireyleri de içerecek şekil-
de genişletilmesini gerektirir (UNOHCHR 2008). Ayrımcılıkla mücadele 
eden ve eşitliği sağlayan kurumlar, sosyal harcamaların öncelikli olarak 
en muhtaç durumdaki birey ve gruplara yönlendirilmesi ve kriz zaman-
larında normatif standartların erozyonunun önlenmesi gibi eylemler sa-
yesinde krizlerin en savunmasız gruplar üzerindeki etkilerini azaltabilir. 

Yerel yönetimlerde etkili bir yönetişimin göstergelerinin ne-
ler olduğu konusunu araştıran çalışmalar incelendiğinde, esas olarak 
siyasi özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü ölçmeye odaklanmış ol-
dukları görülmektedir. Dünya Bankası da bu konuda bir rehber yayın-
lamış ve üç temel yönetişim ilkesinin ölçülmesine yönelik göstergeler 
belirlemiştir(McInerney-Lankford ve Sano, 2010):

- Eşitlik ve ayrımcılık yapmama konusunda, genel olarak dışlan-
mayı, ayrımcılığı ve eşitsizliği hedefleyen ve yalnızca cinsiyete 
göre değil, aynı zamanda yaş, vatandaşlık gibi değişkenler kul-
lanılarak verilerin ayrıştırılması yoluyla geliştirilebilecek gös-
tergeler önermektedir. Genel olarak bakıldığında eşitlikle ilgili 
göstergelerin, dışlanmaya en fazla maruz kalan ve en savunma-
sız durumdaki gruplara daha fazla odaklanması gerektiğinin altı 
çizilmektedir.

- Hesap verebilirlik ile ilgili olarak, kamu denetçiliği makamları-
nın kurulması ve yerel düzeyde insan haklarının izlenmesi gibi 
izleme ve bağımsız gözetim mekanizmaları şeklindeki göster-
gelerin yanı sıra, ulusal ve yerel kurumlarda veya yürütmenin 
belirli bölümlerinde bulunan şikayet süreçlerinin kurumsallaş-
tırılması gibi göstergeler önermektedir. 

- Katılım ile ilgili olarak yoksulluğu azaltma stratejileri, savunu-
culuk ve güçlendirme süreçleri gibi politika süreçlerine sivil 
toplumun katılımını yakalayabilecek göstergeler ve yasal so-
nuçlar gibi öneriler sunulmaktadır. Bu süreçte bağımsız bir sivil 
toplumun gelişmesini sağlayan yasaların oluşturulması ayrı bir 
öneme sahiptir. 
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İyi Yönetişim ve Sosyal Politika

Sosyal politika müdahalelerinin etkisi büyük ölçüde bir toplumda 
temel sosyoekonomik hizmetlerin sağlanmasını, çeşitli hükümet kademe-
leri arasındaki güç ilişkilerinin yönetimini, paydaş ve vatandaş katılımını 
ve hesap verebilirlik mekanizmalarını kontrol eden yönetişim kurumları-
nın verimliliğine ve etkililiğine bağlıdır (Zondi, 2009: 5). 

Bu tür politikalar, farklı ideolojik konumlara sahip farklı sosyal 
aktörlerin değerleri tarafından yönlendirildiği ve her zaman kuşak içi 
ve kuşaklararası yeniden dağıtım sorunlarına yol açtığı ölçüde, politik 
pazarlıkların ve çatışmaların sonuçları olacaktır. Çünkü bir toplumdaki 
gücün farklı siyasi aktörlere dağıtılmasına ve kimler tarafından erişilebi-
lir olduğuna ilişkin bir süreç ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir toplumda 
devletin, egemen ekonomik sistem ve güç ilişkileri ilkeleriyle temelden 
ve sürekli bir şekilde çatışan sosyal politikaları kurumsallaştırmayacağı 
açıktır (Mkandawire, 2001: 18).

Eksik ve yetersiz yönetişim düzenlemeleri ile devlet ve toplum 
kurumlarının bozulmasının yoksullukla mücadelede gerekli olan kamu 
mallarının zayıf ve etkisiz dağıtımına yol açtığı konusunda ilgili yazında 
geniş bir fikir birliği vardır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın an-
cak etkili, güçlü, hesap verebilir ve meşru yönetişim mekanizmalarının 
varlığıyla garanti edilebileceği ileri sürülmektedir. Bu kurumlar sadece 
dış aktörlere değil, aynı zamanda iç seçim bölgelerine karşı da sorumlu 
olmalıdır. Merkezi ve yerel kurumlar, ancak kalkınma planlamasındaki 
ve politikalarındaki zorunluluklara yönelik vatandaş tepkilerinin açıkça 
iletilmesine izin verdiklerinde etkili olabilirler. Güç o toplumdaki birey-
lere karşı ciddi bir hesap verebilirlik mekanizması bulunmadığında veya 
birbirini denetleyebilecek birkaç kişinin ya da kurumun kontrolünde ve 
dengede olmadığında, vatandaşlar kendilerine hizmet edecek devlet ve 
toplum kurumlarına karşı kendilerini yabancılaşmış hissettiklerinde ve 
devlet vatandaş karşısında asimetrik şekilde güçlendiğinde yönetişim 
zayıflamış demektir. Bu durumda da artık gerekli kamu hizmetlerinin et-
kin bir şekilde sağlanabileceğinin garantisi yoktur. Kamu hizmetinde bu 
tür bir yetersizlik, her yerde yolsuzluğun ve kayırmacılığın artmasına ve 
aynı zamanda toplumdaki sosyoekonomik koşullarda bozulmaya katkı-
da bulunacaktır. Çünkü yolsuzluk ahlakın ve ilgili toplumsal değerlerin 
yozlaşmasıyla ilgili olmakla birlikte, hizmet sunumu ve hesap verebilirlik 
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için zayıf kurumların bulunduğu koşullarda gelişir(Zondi, 2009: 5). Bu 
anlamda yoksulluk ve azgelişmişlik kısmen kurumsal başarısızlıkların 
bir ürünüdür. 

Bununla birlikte, yönetişim ve sosyal politika arasındaki ilişki ge-
nel olarak varsayıldığından çok daha karmaşıktır. Çünkü daha güçlü ve 
daha temiz yönetişim ile toplumun sosyal sorunların üstesinden gelme 
yeteneği arasındaki ilişkinin kendisi sorunludur ve her bir toplumun 
hesaba katılması gereken kendine has birçok değişkeni bulunmaktadır. 
Belli koşullar altında zayıf yönetişimin ekonomik büyümeyi ve sosyal 
kalkınmayı engellemediğini iddia eden ve giderek büyüyen bir yazın 
bulunmaktadır. Hatta bazı durumlarda yolsuzluk, ekonomik büyüme ve 
sosyal kalkınma arasında pozitif bir ilişki olduğunu savunan çalışmalar 
bile mevcuttur. Bu çalışmalarda vurgulanan nokta, yolsuzluğun ekono-
mik kalkınma için olumlu sonuçları olabileceğidir. Bu iddia, bazı eko-
nomistlerin “verimliliği artıran yolsuzluk” iddiasını kabul etmesine yol 
açmıştır (Bardhan, 1997).

Yönetişim ile sosyal kalkınma arasında da doğrudan bir ilişki ku-
rulabilir. Bu durumda yönetişim, bir toplumun siyasi otoriteyi ve gücü 
dağıttığı ve uyguladığı, kararlar verdiği, stratejik hedeflerini ve davranış 
kurallarını belirleyerek ve atayarak grup ve bireysel davranışları düzen-
lediği resmi ve gayri resmi süreçleri, yapıları ve kurumları ifade etmek-
tedir. Bir anlamda yönetişim, esasen insani gelişme ile ilgili kararların 
nasıl alınacağını belirleyen otorite, güç ilişkileri, katılım ve hesap vere-
bilirlik süreçleriyle ilgilidir(Zondi, 2009: 7). Çeşitli paydaşlara bu tür 
kararları etkilemek için nasıl yer verildiğini açıklar. 

Bu nedenle, yönetişim işlevlerinin vatandaşların refah düzeyle-
ri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu açıktır. Yönetişimin uygulanma 
başarısı toplumdaki sosyal ve insani gelişmeyi hızlandırabilir ya da ya-
vaşlatabilir. Hatta bazı durumlarda geriye bile götürebilir. Çünkü yöne-
tişim sadece politikaların düzenleyici boyutuyla ilgili değildir; aslında 
yönetişim kavramının devlet kurumlarının ve yöneticilerin vatandaşların 
sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere gereken sosyal politika hizmetlerini sunma yetkinliği ve 
kabiliyeti ile de ilgilidir. Bu tür bir sosyal politika düzeni, sosyal harca-
maların en doğru ve mümkün olan en yüksek tasarruf düzeyi ile harcan-
dığı anlamına da gelmektedir.
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Sonuç ve Tartışma

Sağlıklı bir toplum yapısı bazı şartların yerine getirilmiş olması-
na bağlıdır. Bunların başında toplumsal barış, huzur ve bütünleşmenin 
sağlanmış olması, adil gelir dağılımının bulunması, ayrımcılığın her tür-
lüsünün önlenmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit haklara sahip eşit 
vatandaşlar olması gibi bazı temel unsurlar gelmektedir. Dikkat edilecek 
olursa, bir toplumu sağlıklı işleyen bir yapı haline getiren tüm bu gerekli-
likler aslında sosyal politikanın da temel varlık sebepleri ve hedefleridir. 
Dolayısıyla, sağlıklı işleyen bir toplum yapısına ulaşmak için hükümet-
lerce yapılması gereken, sosyal politikalara önem ve öncelik vermektir.   

Ne var ki bu kadar kritik öneme sahip olan sosyal politikanın do-
ğuşu ve hükümet politikaları arasında kendine bağımsız bir yer bulması 
çok kolay olmamıştır. Devlet tarafından sistemli ve planlı sosyal politika-
ların uygulanmaya başlamasının Sanayi Devrimiyle birlikte yavaş yavaş 
gerçekleştiği yaygın kabul gören bir görüştür. Nitekim Sanayi Devrimi, 
ekonomik açıdan ve pazar büyümesi bakımından yol açtığı gelişme ve 
ilerlemelerin yanı sıra, insani ve toplumsal açılardan son derece yıkıcı 
etkiler yapmıştır. Yaratılan devasa gelirlere rağmen, bölüşüm son derece 
eşitsiz olmuş, nüfusun çok kalabalık bir kesimini oluşturan işçiler ve 
aileleri gelirden en az payı aldıkları gibi, neredeyse hiçbir sosyal koruma 
güvencesine sahip olmadan yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlar-
dır. Bu durum, kaçınılmaz olarak bazı toplumsal huzursuzluklara ve ha-
reketlenmelere yol açmış ve devletler ancak bu hareketlenmeler mevcut 
düzeni doğrudan tehdit etmeye başladığında sosyal politika tedbirlerini 
almaya başlamıştır. Yani, özü itibariyle insana yaraşır yaşam koşullarını 
sağlamaya yönelik tedbirler bütünü olan sosyal politika, ironik bir bi-
çimde insani ve vicdani nedenlerle değil, ekonomik sistemin ve üretim 
ilişkilerinin mevcut düzeninin devam ettirilmesi kaygılarıyla doğmuştur. 

Sosyal politikayı en genel biçimiyle, insanların yaşamını kolay-
laştıran ve onlara güvence sunan her türlü tedbir ve yardım olarak ta-
nımlarsak, sosyal politikanın toplum hayatının başlangıcından bu yana 
var olduğu düşünülebilir. Ancak bu görüş, sosyal politikayı esas olarak 
hayırseverlik/yardımseverlik, insanlar arası dayanışma ağları, vakıf, der-
nek, meslek yardımlaşması gibi devlet dışı bir alana hapsetme ve sadece 
bunlardan ibaret görme gibi bir riski de içermektedir. Hâlbuki çağdaş 
bakış açısına göre sosyal politika, ancak ve ancak bir devlet politikası 
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olarak kendi öz kimliğine kavuşabilmektedir. Bu temel şart, Sanayi Dev-
riminden sonra sağlanabilmiştir.

Daha açık bir ifadeyle, sosyal politika esas olarak bir devlet politi-
kasıdır; insanlar arası yardımlaşma ve dayanışma ağları devleti tamam-
layan yardımcı unsurlardır (Sarıipek, 2017: 82). Devletin vatandaşlarına 
sosyal politika ve sosyal koruma sağlama işlevi ise hem merkezi hem de 
yerel örgütleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Uygulamada yerel boyut, 
sunduğu sayısız avantaj nedeniyle gittikçe daha fazla önem kazanmaya 
ve tercih edilmeye başlamıştır. Nitekim yerel yönetimler yerel koşulları 
merkezi yönetimlere kıyasla çok daha iyi bilmektedir. Benzer şekilde, 
bölge insanının asli tercihlerini ve ihtiyaçlarını çok daha yakından göre-
bilmekte ve buna uygun tedbirleri hayata geçirebilmektedirler. Tüm bun-
ların yanı sıra, merkezi düzeyde belirlenmiş olan politika ve programla-
rın yerel düzeyde uygulanmasını kolaylaştırıp, çıktıların denetlenmesini 
sağlayabilmektedirler. Bu nedenle, yerel yönetimlerin yerel kalkınmanın 
sağlanması bakımından son derece kritik rolleri olduğu kesindir.

Ancak yerel yönetimlerin kendilerinden beklenen yerel kalkın-
mayı kolaylaştırma ve hızlandırma rollerini başarılı bir şekilde yeri-
ne getirebilmeleri kolay değildir. Özellikle son dönemlerde, bu süreci 
kolaylaştırmak için en sık başvurulan yollardan biri yönetişim ve sivil 
toplum örgütleriyle işbirliği sağlamaktır. Gerçekten de günümüzde ye-
rel yönetimler arasında yönetişim ilkeleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu 
kapsamda, yerel yönetimler gerek ihtiyaç ve taleplerin tespiti gerek sos-
yal politika ve programların uygulanması aşamasında yönetişime giderek 
daha fazla başvurmaktadır. Böylelikle hem gerçek ihtiyaç sahiplerine en 
doğru yardımların ve desteklerin ulaşması sağlanmış olmakta hem de 
sosyal politika harcamalarında tasarruf yapılmış olmaktadır. Benzer şe-
kilde sivil toplum örgütleriyle kurulan ortaklıklar ve işbirlikleri, sosyal 
korumaya gerçekten ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmayı ve koordinasyonu 
kolaylaştırmaktadır.

Ancak her yönetişim uygulamasının başarılı olacağının garantisi 
bulunmamaktadır. Nitekim uygulamada çok farklı yönetişim örneklerine 
rastlanmaktadır. Bu nedenle, başarılı bir yönetişim uygulamasının sahip 
olması gereken asli ilkelerin neler olduğu konusunda birçok çalışma ya-
pılmış ve teorik bir arka plan sunulmaya çalışılmıştır. Bu çabaların sonu-
cunda, ilgili yazında iyi yönetişim olgusu geliştirilmiştir. Buna göre, iyi 
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yönetişimden bahsedebilmek için katılım ve içerme, hesap verebilirlik 
ve hukukun üstünlüğü ile ayrımcılık yapmama ve eşitlik şeklinde belir-
tilebilecek temel yönetişim ilkelerinin tamamının bir arada uygulanması 
gereklidir. Bu temel ilkelerden birinin veya birkaçının bulunmaması ha-
linde, yönetişim kendisinden beklenen başarılı sonuçları veremeyeceği 
gibi, tam tersine olumsuz etkiler bile yapabilir. Bu da genellikle yerinde 
olmayan politika ve uygulamaların eksik yönetişim uygulamalarıyla meş-
rulaştırılması ve uygulanmaya devam edilmesi şeklinde gerçekleşmekte-
dir. Sonuçta, hem sosyal koruma kapsamı başarılı bir şekilde genişletile-
memekte hem de zaten kısıtlı olan kaynaklar boşa harcanmış olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin sosyal politika sağlama ve yerel sosyal kalkın-
maya katkı sunma işlevleri küreselleşmeyle birlikte daha önemli hale 
gelmiştir. Hatta bu süreçte küyerelleşme adı altında, küreselleşme ile 
yerelleşmenin bir arada yorumlandığı karma bir sistem gündeme geti-
rilmiştir. En genel anlamıyla küyerelleşme, küresel düşünüp yerel hare-
ket etmektir. Daha açık bir ifadeyle, küresel politikaların yerel koşullara 
göre esnetilerek uygulanmasıdır. 

Küyerelleşme süreci, alt bölgeler arasında kültürün, pazar yapısı-
nın, tüketici tercihlerinin, üretim kalıplarının, hatta iklimsel ve coğrafi 
koşulların farklı olması nedeniyle politika farklılaştırmasına gidilme-
sinin gerekli olduğu iddiasıyla gündeme gelmiştir. Bölgeler arasındaki 
söz konusu farklılıklar, tüm dünyada tek tip bir politikanın uygulanabi-
lirliğini neredeyse imkânsız bir hale getirmektedir. Bir toplumda ya da 
toplulukta üstün başarı göstermiş bir politika ya da programın, bir başka 
toplum ya da toplulukta aynı başarıyı göstereceğinin kesin bir garantisi 
yoktur. Bunun sebebi, yukarıda bahsedilen farklılıklardır. Dolayısıyla, 
belirli bir hedefin ya da politikanın yerel düzeyde başarılı olması doğru-
dan doğruya o yerel yapının koşullarına başarıyla uyarlanmasına bağlı-
dır. Dolayısıyla küyerelleşme esas itibariyle uygulamalarda bir esneklik 
gerektirmektedir. Bu süreçte yerel koşulları en iyi bilen kurumlar olarak 
bir taraftan yerel yönetimler, diğer taraftan da yerel sivil toplum örgütleri 
gittikçe daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmeye başlamıştır. Bu yeni 
durum, sosyal politikaların başarı şansını da yükseltmiştir. 

Sonuç itibariyle, uzunca bir süredir sosyal politikanın ekonomi po-
litikasından ayrı ve bağımsız düşünülüp uygulanması gereken bir poli-
tika alanı olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Benzer şekilde, ekonomik 
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büyümenin toplumsal iyileşmenin ve kalkınmanın garantisi olmadığı, 
mutlaka ayrı bir sosyal politika gündemiyle tamamlanması gerektiği de 
kesin olarak bilinmektedir. Sosyal politikanın öneminin anlaşıldığı ve 
giderek arttığı günümüzde, yerel yönetimler de en etkili sosyal politika 
aktörleri arasında kabul edilmektedir. Gerek sağladıkları maliyet avan-
tajlarıyla, gerek hızlı hareket edebilen esnek yapılarıyla, yerel yönetim-
ler sivil toplum örgütlerinin de desteğini alarak ve iyi yönetişim ilkelerini 
de doğru biçimde uygulayarak, toplumların sosyal politika üretmesinde 
gittikçe daha fazla sorumluluk almaya başlamıştır. 
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Sosyal politika kavramını ve uygulamalarını doğuran sebepler Sa-
nayi Devrimi ve bu dönemde yaşananların sebep olduğu olumsuz çalışma 
ve yaşam koşulları neticesinde doğmuştur. Başta işçi sınıfının içine düş-
tüğü sefalet ortamı, toplumsal yapıdaki değişimin sancıları ve toplumda 
yükselen öfke ile çaresizlik bir yandan bilim insanlarını bu konuda çalış-
malar yapmaya yöneltirken, diğer taraftan devletleri de önlemler alarak 
toplumu koruma mekanizması geliştirmek zorunda bırakmıştır. Özellikle 
klasik iktisadi yaklaşımın yetersizliğinin anlaşıldığı 1929 yılındaki “Bü-
yük Buhran” döneminden sonra uygulanmaya başlanan “Keynezyen 
Politikalar” ile sosyal politika kavramı altın çağını yaşamıştır.

Sosyal politikaların uygulayıcısı hem devlet aygıtı hem de sivil 
toplum örgütleri olmakla birlikte, gerek literatür gerek uygulama ince-
lendiğinde asıl yükün devlet yapıları üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 
noktada sosyal politika uygulamalarında yerel yönetimlerin rolü ön pla-
na çıkmaktadır. Özellikle son birkaç on yılda neo-liberal politikaların 
yükselişe geçmesi ve küreselleşmenin hızlanması merkezi yönetimlerin 
sosyal politika uygulamalarında çekimser kalmalarına (piyasa güçlerinin 
de etkisi ve baskısıyla) sebep olurken, yerel yönetimleri ön plana çıkar-
mıştır. 

Sosyal politika uygulayıcıları olarak gittikçe daha büyük önem ka-
zanan yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik anlayışı hem dünya ekse-
nin de hem de Türkiye özelinde sürekli tartışılmakta; konu sosyal yar-
dımlar ve sosyal hizmetler kapsamında mı incelenmeli yoksa daha geniş 
bir perspektifle mi ele alınmalı sorusu hala gündemi meşgul etmektedir. 

Birinci bölümde ele alınan sosyal politika kavramı ile üçüncü bö-
lümde ele alınacak olan “Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika İlişki-
sine” geçiş niteliğindeki bu bölüm ile çeşitli kavramların açıklanması 
ve yerel yönetim – sosyal politika arasındaki ilişkilerin daha net ve tu-
tarlı bir biçimde incelenebilmesi amaçlanmaktadır. Her ne kadar sosyal 
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politika kavramı ve uygulamaları görece yeni olmasına rağmen (Sanayi 
Devrimi sonrası yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu doğmuştur), yerel 
yönetim kavramı çok daha eski bir kavramdır ve yerel yönetim uygulama-
larının da buna paralel olarak geçmişi tarihsel açıdan çok daha gerilere 
uzanmaktadır. Fakat bu noktada dikkat çeken günümüz modern yerel 
yönetim anlayışı ve uygulamaları ile sosyal politika ihtiyacının ortaya 
çıkışının ve sosyal politika uygulamalarının aynı tarihsel döneme rast-
lamasıdır. Sanayi Devrimi ile bağlantılı olarak birçok araştırmacının da 
belirttiği gibi “18. Yüzyıl en çok değişen ve en çok şeyi değiştiren 
yüzyıl” olmuştur. Bu değişimler etkisini yerel yönetimlerde gösterdiği 
gibi toplumsal düzenin işleyişinde ve toplumsal ihtiyaçlarda da göster-
miştir. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, önceki dönemlerde aile veya 
toplum içinde karşılanabilen ihtiyaçların artık karşılanamaması, yeni 
toplumsal sınıfların kendilerine özgü ihtiyaç ve problemleriyle doğması 
gibi birçok konu merkezi yönetimlerin salt kendi egemenlik güçleri ile 
çözülemeyecek boyutlara ulaşmış ve yeni yaklaşımlara gereksinim du-
yulmaya başlanmıştır. 

Bu durumla bağlantılı olarak bu bölümde “Yerel Yönetim” kavra-
mı tanımlanarak, toplumsal yapıdaki değişimlerin yerel yönetimler üze-
rindeki etkisi tartışılacaktır. Konu tarihsel bir bakış içinde ele alınarak 
yaşanan değişmeler ve yansımaları yerel yönetim unsurları çerçevesinde 
bir yaklaşımla incelenecektir. Yerel yönetim biçimleri ve merkezi yö-
netimle olan ilişkiler incelenerek, özellikle yerinden yönetim mi yoksa 
siyasi yönetim mi sorusuna cevap aranacaktır.

Yerel Yönetimlerin Değişimi: Feodaliteden 
Sanayi ve Ötesi Toplumlara

Sosyal politika ve yerel yönetim ilişkisini daha iyi anlayabilmek 
için sosyal politika ihtiyacını doğuran şartları hem toplumsal düzen hem 
de çalışma biçimleri açısından anlamak gerekmektedir. Sanayi Devrimi 
ile birlikte sadece çalışma ve üretim biçimleri değil, aynı zamanda top-
lumsal düzenin de değiştiğini belirtmek gerekmektedir. En basit anlatım-
la tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş olarak tanımlanabilecek 
bu değişim, kendi içinde birçok dinamiği barındıran ve gerek aile yapı-
sını, gerek toplumsal yapıyı değiştiren; değiştirirken de bu yapıları altüst 
eden, metaforik bir yaklaşımla şiddetli bir deprem etkisi yaratmıştır.
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Özellikle sanayileşmenin iyice hissedilmeye başlandığı 18. Yüzyıl 
ortalarına kadar tarım toplumu olarak adlandırılan döneme damgasını 
vuran kavram “Güç” olmuştur. Gücün kaynağı ise bu dönemde daha faz-
la toprak ve fiziki güçtür. Toprak sahipliği prestij ve gücü beraberinde 
getirirken, insan yaşamını belirleyen aristokrasi, din adamlığı, askerlik 
ve köylülük gibi bir takım sosyal statülerin olduğu görülmektedir.

Bu dönem incelendiğinde geniş aile yapısının olduğu görülmek-
tedir. Nüfusun çoğunlukla kırsal kesimde yaşadığı ve tarımla ilgilendiği 
tarım toplumlarının temel özellikleri birbirine benzer insanların, birbi-
rine benzer inançlara sahip olması, benzer yaşamlar sürmeleri ve fark-
lılıkların dışlanması ve şiddetli cezalarla karşılık görmesi şeklindedir. 
Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte bu yapının değiştiğini görmekteyiz. 
Nüfusun, fabrikalarda iş bulmak için kırdan kente göçü ile hem gelenek-
sel aile yapısının çözülmesi hem de diğer toplumsal yapıların çözülme-
si kaçınılmaz olmuştur. Geniş aileler çekirdek ailelere, küçük yerleşim 
yerleri büyük kentlere ve tarımsal üretim fabrika üretimine dönüşmüştür. 
Bu durum beraberinde şiddetli toplumsal olaylarla kültürel değişmeleri 
de getirmiş ve toplumu patlama noktasına getirmiştir (Zencirkıran, 205: 
185-195). Sosyal politika kavramının ve uygulamalarının bu sancılı dö-
nemlerde doğduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemin aynı zamanda 
feodalitenin ve imparatorlukların yerini burjuvaziye ve ulus devletlere 
bıraktığı dönem olarak da ifade edilmesi mümkündür. Doğal olarak bu 
durum beraberinde yönetim biçimlerindeki değişimi de getirmiştir.

Sosyal politikalar kapsamında yerel yönetim anlayışında yaşanan 
değişimlerden önce yerel yönetim kavramını tanımlamak gerekmektedir. 
Yerel yönetim kavramını Toprak (2010: 13-14), “sınırları belli olan bir 
coğrafi alanda hayatını sürdüren halkın müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak için teşkil edilen ve karar mercileri o yörenin halkı ta-
rafından seçilen, merkezi yönetimle karşılaştırıldığında çok daha 
küçük yönetim birimleridir. Yerel yönetimlerdeki en önemli unsur 
“yerinde yönetim” olmakla birlikte, kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. 
Ayrıca uygulama çerçevesinde çeşitli yönlerden bağımsız birimlerdir” 
şeklinde tanımlamaktadır.

Devlet aygıtının egemenliği altında bulunan sınırlar tamamen dü-
zenli bir yapı halinde değildir. Bu yapının içinde coğrafi anlamda dağı-
nık bir biçimde kentler olduğu gibi köyler ve kasabalar, nahiyeler vb. 
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de bulunmaktadır. Bu dağınık yapı içinde kurulu yerleşim yerlerinde 
hayatını devam ettiren halkın kimi önemli ihtiyaçlarının (su, kanalizas-
yon, çöplerin toplanması vb.) giderilmesi gerekmektedir. Devlet aygıtı 
çerçevesinde merkezi yönetimin bu gereksinimleri verimli bir biçimde 
etkin olarak karşılamasının zor olması sebebiyle zaman içinde merkezi 
yönetimin yanında, ancak merkezi yönetimden farklı biçimde yerel yö-
netimler kurulmaya başlanmıştır. Bu bakış açısıyla bir başka tanım ise, 
belli bir bölgede hayatını devam ettiren mahallî topluluğun üyelerine, 
en çok ihtiyaçları olan konularda hizmet vermek için teşkil edilen, karar 
mercileri yine o mahallî topluluk tarafından seçilerek göreve getirilen, 
kanunlar tarafından sınırları çizilmiş yetkilere, gelirlere, görev ve sorum-
luluklara, personel ile bütçeye haiz, kendine ait organizasyonel bir yapısı 
olan ve merkezi yönetim ile kurulan ilişkileri açısından kimi yönetsel 
özerklikleri olan kamu tüzel kişileridir (Öztop, 2017:7-9). Bu tanımda ise 
görüldüğü üzere yerel yönetimlerin kendilerine ait bütçeye, personele ve 
yetkilere sahip olduğu belirtilerek “özerklik” ön plana çıkarılmaktadır.

Yerel yönetim kavramına yönelik tanımlar incelendiğinde genel-
likle birbirine benzer tanımlara rastlanmaktadır. Bu noktada farklı ta-
nımlar aramaktansa yerel yönetimleri meydana getiren ihtiyaçlara yoğun-
laşmak daha doğru olacaktır. Nadaroğlu (2001: 3-5) bu konuda zaman ve 
kaynak israfına dikkat çekerek, yerel düzeyde verilecek olan hizmetlerin 
merkezi idare tarafından karşılanmaya çalışılmasının zorluğundan bah-
setmektedir. Yerel yönetim ve merkezi yönetim ayrışmasının temelinde 
de bu yaklaşım yatmaktadır. Bunula beraber, yerel yönetimlerin devlet 
aygıtının egemenliği içindeki yerine yönelik olarak zaman ve kaynak is-
rafının yanında çeşitli yönetsel ve siyasal gerekçelerde bulunmaktadır. 
Tarihsel açıdan ele alındığında demokrasinin yeşermesi ve gelişmesi için 
yerel yönetimlerin oynadığı rol göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 
İktidarın ve gücün merkezden yerele doğru aktarılması ve bireysel özgür-
lüklerin güçlendirilerek, demokratik düzenlerin vazgeçilmez kavramları 
olan katılım ve eşitliğin yerel düzeyde yaşama geçirilmesinde önemli rol 
oynamaktadırlar. Diğer bir açıdan konu ele alındığında yerel yönetim-
ler, siyasi figürlerin öncelikle yerel ve mahalli siyasette rol alarak tec-
rübe kazanmaları ve kendilerini ulusal düzeyde siyasete hazırlamaları 
bakımından da bir okul niteliği taşımaktadır (Köseoğlu, 2013: 371-373, 
Eryılmaz, 2015: 118-121). Yine yerel yönetimler belirli bir alanla sınırlı 
olarak sağlanan altyapı, ulaşım, şehir içi aydınlatma, çöp toplama, itfaiye 
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vb. hizmetlerin yerel halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesin-
de de önemli aktörler olarak ön plana çıkmaktadırlar (Ulusoy ve Akde-
mir, 2014: 53). Yine günümüz dünyasında devlet yapısı düşünüldüğünde, 
bu yapının yerine getirmesi gereken işlevlerin büyüklüğü de yerel yöne-
timlerin varlığının önemli bir gerekçesidir. Bu açıdan yerel yönetimler 
merkezi idarelerin yükünü paylaşarak hafifletmekte ve yüksek seviyede 
merkezileşmenin getireceği problemlere de çözüm olmaktadırlar (Sobacı 
ve Köseoğlu, 2016: 14-15).

Yerel yönetim kavramı ve yerel yönetimlere duyulan ihtiyacın se-
bepleri değişik dönemlerde farklılık göstermiş ve günümüzdeki anlamını 
bulana kadar birçok değişimden geçmiştir. Nasıl ki toplumsal yapı ve 
düzen sürekli bir değişim ve gelişim içindeyse aynı durum yerel yöne-
timler, yerel yönetimlerin işlevleri ve yerel yönetimlere atfedilen anlam-
lar içinde geçerlidir. Batılı anlamda yerel yönetimlerin bugünkü düzeye 
gelmelerinde Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği dönüşüm etkili ol-
makla beraber tarihsel açıdan yerel yönetimlerin geçmişi çok daha eski 
tarihlere uzanmaktadır. İlk yerel yönetimlerin gerek tarihsel ve gerek 
sosyolojik olarak komün biçiminde ortaya çıktıkları görülmektedir. Bu 
ilk uygulama örnekleri daha üst siyasal mekanizmalar olan devletler tara-
fından çeşitli yetkilerle donatılmış ve kendisine has özellikler olan tüzel 
kişilikte yerel topluluklar olmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, yerel yönetim-
lerin ortaya çıkışı, merkezi idarelerin yetkilerinin bir bölümünü ilk defa 
yerel idarelere devretmesi ve yerel topluluklara belirli haklardan fayda-
lanma imkânının verilmesinin bir sonucudur (Nadaroğlu, 2001: 15-18). 
Bu bakış açısıyla ilk kentlerin ortaya çıkmasıyla ilk yerel yönetimlerin 
ortaya çıkması eş zamanlı olmuştur. Yerleşik hayata ve düzene geçilme-
si beraberinde yerleşik düzene yönelik ve yerel ihtiyaçların doğmasına 
da sebebiyet vermiştir (Karakış, 2009: 9). Sanayi Devrimi’ne kadar olan 
süreç içinde yerel yönetim anlayışının sırasıyla “Antik Site Şehir Devle-
ti”, “Roma İmparatorluğu Dönemi” ve “Komün” olarak adlandırılan Orta 
Çağ dönemlerinden geçtiğini söylemek mümkündür.

Site biçiminde örgütlenme modeline sahip şehirlerin, antik dönem-
lerde Doğu Akdeniz havzası etrafında yaygın oldukları görülmektedir. 
Site biçiminde örgütlenen bu şehir devlerinin çeşitli kabilelerin birleş-
mesiyle kuruldukları bilinmektedir. Site yönetimi, o şehirde yaşayan 
bireylerin ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi beraberlik doğrultusunda 
oluşturdukları hukuksal birimlerdir. Bilinen en ünlü şehir devleti olarak 
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Atina ön plana çıkmaktadır. Bu şehir devletlerinin yönetiminde askerlik 
yapmış olan erkekler tarafından oluşturulan halk meclisi gibi siyasi or-
ganlar yer almaktaydı. Halk meclisi savaş veya barış kararı almak, kanun 
yapmak gibi yetkilere sahipti. Bu site devletlerinin sahip olduğu özerk-
lik, nitelik bakımından devlet olmanın sağladığı egemenliğin sonucuydu. 
Bu özelliği ile site devletleri günümüzün özerk yerel yönetimlerden fark-
lılaşmaktaydılar (Oktay, 2008: 120-121).

MÖ 200 yılında Roma İmparatorluğu’nun tüm Akdeniz Havzasın-
da egemenliğini ilan etmesiyle birlikte Site Devletleri egemenliklerini 
Roma İmparatorluğu lehine kaybettiler. Bu dönemde Roma şehirlerin-
de bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli memurlukların oluş-
turulduğu görülmektedir. Bu memurluklardan en önemlisi “Praefectura 
Urbis’dir” (Şehir Emini). Şehir Emin’ine bağlı olarak iaşe hizmetleri ve 
yangın söndürme hizmetleri verilmekle beraber su işleri, umumi binalar 
komisyonu gibi encümenler bulunmaktaydı. Roma İmparatorluğu döne-
minde Şehir Emini ve bağlı oluşumlar yerel yönetim anlamında çeşitli 
imtiyaz ve özerkliklere sahip olmakla beraber, merkezi yönetimin şehir-
ler üzerinde mali, idari ve adli anlamdaki güçlü denetimi bu oluşumları 
tüzel kişilik ve özerklik çerçevesinde yerel yönetim uygulaması olarak 
adlandırmayı güçleştirmektedir (Oktay, 2008: 122).

Roma İmparatorluğunun çöküşü ve Orta Çağ’ın başlangıcıyla bir-
likte Avrupa’da feodal derebeylerinin, şehirleri denetim altında tutarak 
yerel güç merkezleri çevresinde kümelendikleri ve bu oluşumlarında bir 
kralın denetiminde bir araya gelerek siyasal düzenler oluşturdukları gö-
rülmektedir. Fakat kraliyetin güçlü merkezi otoritesi karşısında bu yapı 
içindeki yerel güç unsurlarının gerçek bir özerkliğinin bulunmaması yine 
bugünkü anlamda özerk bir yerel yönetimden söz etmeyi güçleştirmekte-
dir (Öztop, 2017: 8-9).

Feodal derebeyleri tarafından inşa edilen büyük malikâneler ve 
kaleler, savaş dönemlerinde çevre halkın sığındığı ve kent özellikleri bu-
lunmayan; idari, askeri ve adli işlevlerin birlikte yer aldığı oluşumlardı. 
Ancak 11. Yüzyıl’dan sonra Avrupa’da ticaretin gelişmesiyle birlikte, 
bu kale ve malikânelerin etrafında kalıcı pazarlar kurulmaya başlandığı 
görülmektedir. Gelişen ticaret anlayışı ve pazarlar zamanla bu kaleleri 
şehirlere dönüştürmeye başlamıştır. Bunun sonucunda önceleri kalelerin 
ve sonra şehirlerin güvenliğini sağlayan feodal derebeylerinin işlevleri 
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azalmıştır (Oktay, 2008: 122-123). Bu noktada kentsel gelişmeye bağlı 
olarak yerel yönetim anlayışının da özerk bir biçimde gelişmesi artan 
ticaretle birlikte burjuvazinin yükselişe geçerek 12. Yüzyıl’dan itibaren 
feodalizmin güç kaybetmesiyle başlamıştır. Ticaret ile uğraşan burjuva 
sınıfı, genellikle kıyılar başta olmak üzere ulaşımın kolay olduğu böl-
gelerde ve feodal beyliklerin etrafında yeni şehirler kurmuştur. “Bourg” 
adı verilen bu yeni şehirler önceleri sadece yargılama ile ilgili bazı ay-
rıcalıklar kazanmış, sonrasında ise kamu hizmetlerine yönelik yapılacak 
çeşitli harcamalar için çeşitli mali özerklikler kazanmışlardır. Bu mali 
özerklikler içinde vergi toplamak, yeni vergiler belirlemek vb. uygula-
malar bulunmaktadır (Öztop, 2017: 9). Bu gelişme Batı ve Orta Avrupa 
şehirlerinde yeni bir yönetim biçimi olan “Komün’lerin” ortaya çıkması-
na sebep olmuştur.

Ertan (2002: 23-26) Komün sistemini, Orta Çağ’da ortaya çıkıp şe-
hir düzenini güvenceye alarak, düzenleyen ve feodal düzene karşıt olarak 
ortaya çıkmış bir örgütlenme kimliğindeki yerel yönetim birimi olarak 
tanımlamaktadır. Komün’ler zaman içinde kraldan ya da feodal derebe-
yinden alınan bir beratla (Charter) güç kazanarak, bu güçlerden bağımsız 
bir yapı olmaya başlamışlardır. Komünler aldıkları beratlarla siyasi gücü 
elinde bulunduran krallar ve feodal beyler tarafından tanınarak kabul 
edilmişlerdir. Bu beratlar gerek siyasi açıdan ve gerek hukuksal açıdan 
komünlerin gelişimi için önem taşıyan belgelerdir. Komünler zamanla 
karalın ve feodal beylerin sahip oldukları başta yargılama yetkisi olmak 
üzere, hem idari hem de mali açılardan önemli görevler üstlenmişlerdir. 
Bu durum bir taraftan komünleri güçlendirirken, diğer taraftan kralların 
ve feodal beylerin hem gücünü hem de yetkilerini zayıflatmıştır (Karakış, 
2009: 14-19).

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugünkü modern devlet yapıla-
rından önce komünlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Komünlerin devlet 
tarafından kurulmadığı göz önüne alındığında, komünlerin bir oluşum ol-
duğu görülmektedir. Bu konudaki bir diğer önemli noktada her ne kadar 
komünler devletler tarafından kurulmasa da merkezi yönetimler güçlen-
dikçe, komünlere de devlet tarafından hukuksal bir statü kazandırılmış 
olmasıdır. Komünler kurulduktan sonra zaman içinde yargılama, şehirle-
rin savunulması, yasal ve idari düzenlemeler gibi işlevler görerek yasama 
organına sahip olmuş ve günümüz anlayışında kurulmuş olan devletlerin 
rollerini yerine getirmişlerdir. Yine tarihsel süreç içinde ulus devletlerin 
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yükselmesi ve merkezi idarenin güçlenmesi ile komünler bu görev ve 
yetkilerini bırakarak devletin merkezi yapısına bağlanmışlardır (Karakış, 
2009: 14-19).

Günümüz batılı yönetim anlayışı ve demokrasileri incelendiğinde, 
gelişim süreçlerinde komünlerin etkili olduğu görülmektedir. Özellikle 
yerel özgürlüklerin elde edilmesinde merkezi yönetime karşı tavırları, 
kararlara katılım ve yerel yönetim uygulamalarının ilk başladığı ve de-
mokrasi geleneğine öncülük eden oluşumlardır (Toprak, 2010: 15-16). 
Orta Çağ sonlanırken yaşanan siyasal ve ekonomik değişimler merke-
zi otoritelerin güçlenmesine ve yerel yönetim anlayışının da özerkliğini 
kaybederek merkez etrafında toplanmasına yol açmıştır. Komün yöne-
timlerin özerkliklerini ve güçlerini özellikle 16. Yüzyıl’dan itibaren mer-
kezi yönetimlerin güçlenmesine paralel olarak kaybettikleri ve merkezi 
otoritenin altına girdikleri görülmektedir (Ayman, 2001: 91-93, Karakış, 
2009: 14-19).

Günümüz anlamında ilk yerel yönetim uygulamasının ve anlayışı-
nın 19. Yüzyıl İngiltere’sinde bir kanunla 1835 getirildiği görülmektedir. 
Ancak, seçme ve seçilme hakkı gibi demokrasinin temelini oluşturan 
haklar sadece mülk sahiplerine tanınmış, bu durum 1894 yılına kadar 
devam etmiştir. Yerel yönetimler asıl sıçramayı ise 20. Yüzyıl’ın başla-
rında yapabilmişlerdir. Yerel yönetimlerin altın çağı olarak nitelendiri-
len bu dönemde yerel yönetimler çeşitlilik gösteren kimi zorunlu hizmet-
ler için kaynaklara ulaşarak, merkezi yönetimlerden daha fazla hizmet 
sunabilecek duruma gelmişlerdir (Öztop, 2017: 9).

Batılı ülkelerde bu gelişmeler yaşanırken ülkemiz açısından du-
rumu değerlendirmek gerekirse, uzun ve zengin bir yerel yönetim tari-
himizden söz etmek pek mümkün değildir. Batılı anlamda yerel yönetim 
anlayışına geçişimiz çoğunlukla 20. Yüzyıl başlarında görülmektedir. Bu 
gelişmelerin yerel yönetimler açısından ülkemizde batılı toplumlarla kı-
yaslandığında görece geç bir tarihte yaşanmasını gerek toplumsal yapı ve 
gerek tarihsel gerçekliklerden kaynaklanmaktadır (Çiçek, 2014: 55-56).

Dönemsel olarak konu incelendiğinde ülkemizdeki ilk gelişmele-
rin Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat 
Fermanı ile yaşandığı görülmektedir. Bu süreç yerel düzeyde hizmet su-
nan kurumların modernleştirilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Tanzimat 
Fermanına kadar yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi hizmet-
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lerin Osmanlı İmparatorluğunda klasik kurumlar tarafından sunulduğu 
görülmektedir. Ayrıca yerel demokrasi anlayışının olmayışı bu klasik 
kurumların seçilmesinde halkın etkisinin olmamasına ve merkezi yö-
netimin belirleyici olmasına yol açmıştır. Bu durum beraberinde yerel 
hizmetleri sunan ve merkezi yönetim tarafından seçilen bu kurumların 
ve yöneticilerinin özerkliklerinin olmaması sonucunu getirmiştir. Kadı, 
vakıf ve lonca olarak sayılabilecek bu klasik kurumlar Tanzimat Fermanı 
sonrası modernleşme çabaları içinde yer almış, bu çabaların sonucunda 
bazılarının yetkileri azaltılırken bazıları da tamamen yürürlükten kaldı-
rılmıştır (Güven ve Dülger, 2017: 45).

Kadı’lar Osmanlı İmparatorluğu yönetim sistemi içinde kaza veya 
sancak bölgelerine atanarak, bu bölgelerde bulunan şehirden nahiyeye 
kadar kendisine verilen görevleri yerine getirirdi. Kadı’ların öncelikli 
görevi yargı fonksiyonunu yerine getirmekken, bunun yanında asayiş, 
loncaların denetimi, şehrin yönetilmesi, alt yapı hizmetlerinin, vakıfla-
rın, cami ve okulların denetimi, pazarların kontrolü gibi çok daha geniş 
ölçekte görev ve yetkileri de bulunmaktaydı. Bu durum 1836 yılına ka-
dar devam etmiş ve yine bu yıl içinde kurulan Evkaf Nazırlığının kurul-
masıyla birlikte Kadı’lık müessesesi sadece yargı organı halini almıştır 
(Ünal, 2011: 243).

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yerel hizmetlerin yerine getiril-
mesi için faaliyet gösteren klasik kurumlardan biri de vakıflardır. Özel-
likle aşevi, misafirhane, sebil, kütüphane ve okul gibi hizmetlerin vakıf-
lar vasıtasıyla yerine getirildiği görülmektedir. Yine bu dönemde yerel 
yönetimlerin vermesi gereken diğer tüm hizmetler de vakıflar aracılığıyla 
verilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda yerel hizmetleri veren bir di-
ğer klasik kurum da loncalardır. Loncaların hiyerarşik bir düzen içinde 
teşkil edilen esnaf birlikleri olduğu görülmektedir. Özellikle 19. Yüzyıl 
ortalarına kadar yerel düzeyde verilmesi gereken birçok hizmetin lon-
calar tarafından yerine getirilmesi için çaba harcanmış, ancak modern-
leşme çabaları sonucunda bu alanda da reformların kaçınılmaz olduğu 
ortaya çıkmıştır (Çiçek, 2014: 56-57).

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetim anlayışının insanlık tarihi ka-
dar eski olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, günümüz sistem-
lerinin ortaya çıkışı görece çok yakın bir tarih olan Sanayi Devrimi ve 
sonrasına rastlamaktadır. Tarihin her döneminde belirli bir coğrafi alanda 
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yaşan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılmış, 
ancak bu çalışmalar genellikle devletin egemen yapısı ve merkezi otori-
tenin altında gerçekleşmiştir. Bu durum toplumsal yapı, nüfusun dağılı-
mı, çalışma ve üretim biçimleri gibi birçok faktörden dolayı bu şekilde 
gerçekleşirken Sanayi Devrimi birçok konuda olduğu gibi yerel yönetim 
anlayışında da değişimlere sebep olmuştur. 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki Sanayi Devrimi nüfu-
sun yapısını değiştirerek kırdan kente göç dalgasını başlatmış, yüzyıllar 
boyunca kırsal alanda yaşamış toplum sanayi merkezi olan şehirlerde 
toplanmaya başlamıştır. Beraberinde kültürel çeşitliliği ve kaosu getiren 
bu durum, çok daha küçük yerleşim birimlerinde kolayca çözülebilen so-
runları içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Temiz su, konut, ulaşım, eğitim 
gibi temel hizmetlerin sağlanması bu yeni dönemde merkezi idareler ta-
rafından tam olarak yerine getirilememiş ve yerel yönetimlerin güçlendi-
rilmesi ihtiyacı doğmuştur. Kendisini gösteren bu yeni sorunlarla sosyal 
politika kavramının doğuşu ve sosyal politika uygulamalarına olan ihti-
yaç eş zamanlı biçimde kendini göstermiştir. Tarihsel olarak bu noktada 
yolları kesişen yerel yönetimlerle sosyal politikaları birlikte ele almak 
doğru bir yaklaşım olacaktır.

Günümüzde tüm Dünya’da sosyal politikalar kamu eliyle uygulan-
makta, hatta kimi ülkelerde kamu politikaları şeklinde adlandırılmak-
tadır. 1970’li yıllardan sonra tüm Dünya’da yaşanan değişim (endüstri-
yel dönüşüm – sanayi ötesi topluma geçiş) etkilerini sosyal politikaların 
uygulanmasında da göstermiş, hatta “yeni nesil sosyal politikalar – 
üçüncü kuşak sosyal politikalar” yaklaşımını doğurmuştur. Önceleri 
sadece işçi sınıfının ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları 
ile ilgilenip çözüm arayışındaki sosyal politikalar zamanla yerini toplu-
mun bütünün kapsayan ve daha geniş anlamda ele alınan sosyal politi-
kalara bırakırken, bu yeni dönemde toplumun ihtiyaçları özelleşen daha 
mikro ölçekli grupların (dezavantajlı gruplar) sosyal politika ihtiyaçları 
ön plana çıkmıştır. Neo-liberal politikalar ve küreselleşme çerçevesinde 
merkezi yönetimler piyasa güçlerinin etkisiyle sosyal devlet olgusundan 
uzaklaşırken, bu dönemde sosyal politika uygulamalarında yerel yöne-
timlerin daha ağırlıklı bir rol oynamaya başladıkları görülmektedir.
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Yerel Yönetimlerin Unsurları Üzerine Bir Tartışma

Yerel yönetimlerin ayırdedici özelliklerinden biri merkezi otorite 
tarafından kurulup yetkilendirilmelerinden ziyade kendiliğinden oluş-
maları, yetkileri olması ve özerklikleridir. Bu yetki ve özerkliğin kulla-
nımı kimi kamusal fonksiyonların yerine getirilmesi ile gerçekleşebil-
mektedir. Bu kamusal fonksiyon ve işlevler ise gelir elde etme, harcama 
yapabilme, siyasal kararlar alabilme gibidir. Bu fonksiyon ve işlevlerin 
yerine getirilebilmesi için yerel yönetimlerin kendi içinde demokrasi, et-
kinlik, yerindelik ve merkezi yönetimle ilişki gibi unsurları bulundurma-
ları gerekir (Gündüz, 2015: 5).

Gerek yönetim, gerek yerel yönetim kavramı olsun, öncelikli ve 
vazgeçilmez unsur olarak “demokrasi” karşımıza çıkmaktadır. Bunun 
temel sebebi ise günümüzde ortak ve en meşru olarak kabul edilen yöne-
tim biçiminin demokrasi oluşudur. Bu siyasal yönetim biçiminin ortaya 
çıkmasında insanların artan isteklerinin ve mücadelelerin etkili olduğu 
görülmektedir. Demokrasi ve demokratik yönetim anlayışı halkı, yine 
halkın iradesine bağlı olarak kanun yapıcı ve hükümdar yapmaktadır. 
Kavram olarak ele aldığımızda demokrasinin, egemenlik ve güç sorunu 
ortaya çıkmadan daha iyi bir yönetim arayışı olduğunu görmekteyiz. Di-
ğer bir noktada güç ve iktidarın sahibinin kim olduğu sorusu da demok-
rasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran bir diğer ölçüttür (Güçyetmez, 
2017: 481-483).

Günümüzde üzerinde en çok durulan ve tartışılan kavramlardan 
biri demokrasi kavramıdır. Bu kadar tartışmalı ve popüler bir kavram 
olması demokratik olmayan birçok yönetim biçiminin bile kendisini de-
mokratik olarak nitelendirmesine sebep olmuştur. Bu durumda demokra-
si kavramı ve düşüncesinin yayılarak, geniş bir uygulama alanı bulması 
ve aynı zamanda farklı mecraların kavrama farklı anlamlar yüklemesin-
den kaynaklanmaktadır (Güçyetmez, 2017: 481-483, Aktaş, 2015: 88-
91). Önüne aldığı değişik sıfatlarla veya isimlerle birlikte (sosyal, liberal, 
muhafazakâr, radikal vb.) değişik biçimlerde anlamlandırılabilmesi bu 
çeşitliliğin bir sebebi olarak gösterilebilir. Kökenleri bilinmekle beraber 
üzerinde anlamsal olarak hala bir birlik sağlanamamış olan demokrasi 
kavramı nedir sorusu güncelliğini korumaktadır (Aktaş, 2015: 88-91).

Köken olarak demokrasi kavramını Antik Yunan Şehir Devletleri-
ne kadar götürmek mümkündür. MÖ 5. ve 4. Yüzyıllar da Atina’da “De-
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mos” (halk-insanlar) ve “Kratos” (güç-yönetmek) kelimeleri ile ifade 
edilen demokrasi kavramı, halkın ya da çoğunluğun gücü ve iktidarı elin-
de bulundurması anlamında kullanılmaktaydı (Demir, 2013: 6-7). Günü-
müzde de demokrasiyi “halkın iktidarı” veya “iktidarın halkın elinde 
olması” biçiminde tanımlamak mümkündür. Fakat demokrasi kavramını 
bu şekilde birebir tercüme ederek kullanmak fazlasıyla basit bir yak-
laşım olacaktır. Bunun sebebi her şeyden önce demokrasinin bir ideali 
temsil etmesidir. Bu idealden yola çıkarak demokrasiyi sadece halkın 
kendi kendini yönetmesi değil, aynı zamanda yöneticilerin düzenli, özgür 
ve adil seçimler yoluyla halk tarafından yine halk içinden seçildiği bir 
yönetim biçimi ve siyasi düzen olarak tanımlamak daha doğru bir yakla-
şım olacaktır (Aktaş, 2015: 88-91).

Toprak (2010: 17-18) konu demokrasi kavramı ile yerel yönetim-
ler arasındaki ilişki açısından ele alındığında, hem uygulama hem de 
kamusal hizmetlerin halka ulaştırılması noktasında halkın da yönetim 
ve idari açılardan söz sahibi olmasında ilk basamak olmaktadır yaklaşı-
mından bahseder. Yerel yönetimlerin de ötesinde demokrasi için vazge-
çilmez temel ilkeler olan siyasal kararlara halkın da katılması ve halkın 
oylamalar sonucu siyasal kararlar alması yerel yönetimlerin demokrasi 
ile kesiştiği noktalardır. Temel amacın demokrasiye dayalı bir toplumsal 
yapı oluşturmak olduğu günümüzde, yerel yönetimler vatandaşlık bilin-
cinin geliştirilerek politik katılımın sağlanmasında demokratik özelliğini 
ortaya koymaktadır. Bugün toplumdaki tüm bireylerin yönetime katılma 
hakkı başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm batılı toplumların paylaştığı 
en demokratik ilkedir. Bu hak eğer yerel yönetimler düzeyinde gerçek-
leştirilebiliyorsa, demokratik hakların kullanımının doğrudan yerine ge-
tirilmesini ifade etmektedir (Gündüz, 2015: 5-6).

Halkın yönetime katılma sürecinde ilk basamak olan yerel yöne-
timler, bu özellikleriyle doğrudan hizmet sunduğu yerel halkın yönetime 
katılmasına ve kararlara katılmalarına imkân sağlamaktadırlar. Yerel 
toplulukların kendilerine özgü ve bölgesel sorunlarını kendi içlerinden 
ve kendileri tarafından seçilmiş yöneticilerle çözmesi demokrasiyi yerel-
leştirmektedir. Bu durum yerel yönetimleri demokratik yaşamın vazge-
çilmez bir unsuru haline getirmektedir (Vurur, 2019: 5).

Yerel yönetimlerde demokrasinin sağladığı avantajlar her şeyden 
önce yerine getirilen hizmetlerin halka ulaştırılmasında kolaylık ve hız-
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la ilgilidir. Diğer taraftan ise yerel halka kendi sorunlarını çözmek için 
farklı tecrübeler sağlaması da bir diğer avantajdır (Keleş, 2000: 22-25). 
Bu açıdan pek çok hizmetin halka aktarılmasında çabukluk ve kolaylık 
avantajı sunmaktadırlar. Dahası, yerel topluluğu meydana getiren kişi-
lere, kendi problemlerini çözmenin farklı yollarını tecrübe etme imkânı 
sağlar (Keleş, 2000, s. 24). 

Demokrasi kavramı yerel yönetim anlayışının ve uygulamasını ilk 
ve belki de en önemli unsuru olmakla beraber, demokrasinin içinde ye-
şererek toplumun bütününe yayılması için yerel yönetimlerin oynadığı 
rol göz önüne alındığında karşılıklı bir etkileşimin olduğu görülmektedir. 
Toplumsal yapı içinde demokrasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi 
için demokrasi pratiğinin uygulanması noktasında yerel yönetimlere ih-
tiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde yerel yönetimlerinde işlevlerini sağ-
lıklı bir biçimde yerine getirebilmeleri için demokratik bir düzen içinde 
özerkliğe ihtiyaç duymaları da “demokrasi” ve “yerel yönetim” kavram-
larını sıkı bir biçimde birbirine bağlamaktadır.

Bu bakış açısıyla her ne kadar demokrasinin yerel yönetim anlayış 
ve uygulamasının bir unsuru olduğu belirtilse de, aslında bunun da öte-
sinde bu iki kavramın uygulanma biçimleri açısından birbirlerini tamam-
layan ve ayrılmaz parçalar olduklarını söylemek daha doğru bir yaklaşım 
olacaktır. Aksi bir yaklaşım basit ve sığ kalacağı için konunun bu çerçe-
vede ele alınması ve demokrasi kavramını sadece yerel yönetimlerin salt 
bir unsuru olarak kabul etmemek; iki kavramı her platformda beraberce 
düşünüp ele almak gerekmektedir.

Yerel yönetimlerin bir diğer unsuru da “etkinliktir”. Etkinlik un-
suru çerçevesinde yerel yönetimlerin dikkat çeken özelliği; bölge halkı-
nın kendilerine özgü çıkar ve isteklerine, bölgesel, ekonomik ve politik 
durumlarına göre farklılık gösteren sorunlarına uyum sağlayarak çözüm 
üretebilmeleridir. Kendine has özellikleri olan ve sınırları çizilmiş bir 
bölgede yaşan insan toplulukları, kendi kültürel ve bölgesel şartları doğ-
rultusunda yaşam biçimlerini şekillendirerek politikalar geliştirebilmek-
tedirler. İktidar ve olanaklar konusunda merkezi yönetimler her ne kadar 
daha güçlü, deneyimli ve bilgili olsalar da, her bölge için farklı şekilde 
kendini gösteren yerelleşen ihtiyaçlar ve sorunlara yerel yönetimler ka-
dar çabuk ve etkili çözümler üretemeyeceklerdir. Örnek vermek gerekir-
se bir okul veya hastane inşa edileceği zaman bölgesel olarak en uygun 
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yerin belirlenmesinde merkezi yönetimlerin kararları değil, o bölge de 
yaşayan yerel halkın kararları daha sağlıklı olacaktır (Vurur, 2019: 5-6).

Etkinlik çerçevesinde yerel yönetimlerin, hizmetlerin halka ulaş-
tırılması noktasında daha başarılı oldukları ve bu hizmetleri yerel halka 
daha ileri seviyelerde ulaştırabildikleri görülmektedir. Yerel yönetimle-
rin etkinliğinin arttırılması ise, hizmet alanlarının tespitinde uygunluk 
ilkesinin gözetilmesi, bürokratik anlamda yerel yönetim birimlerinin sa-
yısı belirlenirken dikkatli davranılması, uzman personel ve doğru görev 
dağılımı ile sağlanabilmektedir (Gündüz, 2015: 5-6).

Yerel yönetim kavramı ve uygulamalarının ihtiva ettiği anlama 
ulaşabilmesi için etkinlik unsuru önem taşımaktadır. Daha güçlü olan 
merkezi yönetimlerin bölgesel olarak yerelleşen ihtiyaçlara cevap verme 
ve ortaya çıkan problemleri çözmekte yetersiz kalacakları yaklaşımı ile 
güçlenen günümüz yerel yönetimlerinin bu durumu ancak etkin bir yö-
netim biçimiyle sağlamlaştırabilecekleri aşikârdır. Özerk yapıları içinde 
sorunlara ve ihtiyaçlara etkin bir biçimde cevap veremeyen yerel yöne-
tim anlayışının zaman içinde sorgulanmaya başlayacağı ve bu durumun 
özerkliğin kaybedilmesi ve merkezi idarenin bir parçası olmak gibi olum-
suz sonuçlar doğurabileceğini söylemek mümkündür.

Yerindelik ilkesi de yerel yönetimlerin bir diğer önemli unsurudur. 
Toplumsal yapı içinde egemenlik hakkını elinde bulunduran devlet ay-
gıtının çeşitli görevlerini yerine getirebilmesi için çeşitli kararlar alması 
ve uygulaması gerekmektedir. Ancak bu kararların alınması ve uygulan-
ması tek bir merkezde toplandığında hem hız hem de etkinlik konusunda 
problemler ortaya çıkabilmektedir. Etkinliği sağlamanın en önemli yolla-
rından biride yerindelik ilkesine uygun davranmaktır. Bölgesel anlamda 
sorunları ve istekleri farklılaşan yerel halkın katılımıyla alınan ve yine 
yerel halkın katılımıyla uygulanan kararların merkezi idare tarafından 
değil de yerel yönetimler üzerinden gerçekleştirilmesi uygulamaların et-
kinliği arttıracaktır. Kamusal kararların alınarak, bu kararlar doğrultu-
sunda yerel hizmetlerin tek bir merkezden yürütülmesi çabası, merkezi 
idarelerin yükünü arttıracağı gibi bir noktadan sonrada sistemi kilitleye-
cek ve durma noktasına getirecektir (Gündüz, 2015: 6).

Artan nüfus ve nüfusun değişen yapısı günümüzde daha önce 
karşılaşılmayan birçok problemi, istek ve ihtiyacı da beraberinde getir-
miştir. Küreselleşen Dünya’da her ne kadar iletişim ve ulaşım teknolo-
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jileriyle sınırların gittikçe silikleştiği kabul edilse de, bölgesel ve yerel 
düzeyde gerek kültürel farklar, gerek toplumsal yapı ve gerek iklim şart-
larından dolayı kimi hizmetlerin farklılaşması gereği ortaya çıkmaktadır. 
Bu derece farklılaşan birçok ihtiyacın tek ve otoriter bir merkez aracılı-
ğıyla yönetilerek, ortaya çıkan problemlere çözüm bulunması neredeyse 
imkânsız hale gelmiştir. Bu noktada yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 
özerkliklerinin ve uygulamalarının güçlendirilmesi önem taşımaktadır. 
Bu önem beraberinde yerindelik ilkesini getirerek; yerindelik ilkesini 
yerel yönetimlerin önemli bir unsuru haline getirmektedir.

Yerel yönetimlerin bir diğer önemli unsuru da “merkezi yönetim-
le olan ilişkiler” olarak kendini göstermektedir. Yerel yönetim ve mer-
kezden yönetim anlayış olarak birbirinden farklı olmakla beraber, ilgili 
coğrafi alanda bu yönetim tarzlarından hangisinin uygulandığına bağlı 
olarak o bölgedeki kamu kurumları da buna göre şekillenmekte, sağlanan 
hizmetler ve uygulamalarda baskın olan yönetim biçimine göre yerine ge-
tirilmektedir (Parlak, 2002, s.42-43). Tarihsel açıdan ele alındığında tüm 
devletler açısından merkezi yönetimin gerek teşkilatlanma biçimi, gerek 
yetkileri, gerek yetki kullanımı ve gerek işlevleri ile yerel yönetimlerden 
daha üst bir noktada konumlandığı görülmektedir. Topluma sunulan re-
fah, toplumsal düzen ve birlik, güvenlik gibi hizmetler açısından merkezi 
yönetim anlayışının çok daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 
Ayrıca kimi hizmetlerin sağlanması için merkezi yönetim kanunlarla be-
lirlenen yöntem ve esaslar açısından da yerel yönetimler üzerinde vesa-
yet hakkına ve yetkisine sahip bulunmaktadır (Tortop, 1999: 165). Diğer 
bir anlatımla, yerel yönetimlerin üzerinde denetim yapma yetkisi merkezi 
idarelere aittir ve bu yetki hukuka dayalı bir biçimde hukuk kuralları ile 
tayin edilmektedir. Bu açıdan merkezi yönetimlerin çok daha geniş kap-
samlı kararlar verebildikleri görülmektedir  (Eryılmaz, 2011, 194-195). 
Merkezi yönetimlerin, yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu bahsi ge-
çen denetim yetkisi yasal bir zeminde gerçekleşmektedir ve temel amacı 
yerel yönetimler tarafından verilmekte olan benzer hizmetlerin tüm böl-
gelerde yine benzer yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağ-
lanmasıdır (Vurur, 2019: 7). Ancak burada dikkat edilmesi gereken esas 
nokta, bu denetim yetkisinin her ne kadar merkezi yönetimlere hukuksal 
bir zemin içinde verilmiş olmasına rağmen, güdülen amaç bu yetkinin 
bir yaptırım aracı olarak sürekli kullanılması değildir. Bu denetim yet-
kisi öğretici geliştirici nitelikte, yapıcı olarak danışmanlık şeklinde kul-
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lanılmalıdır. Ancak bu şekilde kullanımla verimli bir mekanizma olarak 
işlevini yerine getirebilecektir (Eryılmaz, 2011, s. 196).

Yerel yönetimler ile merkezi idareler arasındaki ilişkinin bir diğer 
önemli tarafı da mali konulardır. Çünkü iki yönetim biçimi arasında yet-
ki ve görev paylaşımı önemli olmakla beraber, gelir kaynaklarının nasıl 
paylaşılacağı da dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Özellikle 
bölgesel düzeyde yerel hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimler 
tarafından gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerin sürdürülebilir olmasını da 
zorunlu kılmaktadır ki bu da ancak mali kaynaklara erişimle olabilecek-
tir. Bu durum yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin yetki ve görevle-
rinden kaynaklanan ilişkilerinin yanında ekonomik ilişkileri de berabe-
rinde getirmektedir. Taraflar arasında gerek görev ve yetki konusundaki 
ilişkiler olsun gerek ekonomik ilişkiler olsun, bu ilişkilerin ölçülülük 
çerçevesinde gerçekleşebilmesi için çeşitli yasal esaslar ve kurallar ge-
rekmektedir (Vurur, 2019: 7). Nadaroğlu (2001: 4-5), bu ilişkilerin yasal 
bir zeminde ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmemesi durumun-
da yönetim açısından bir yetki çatışmasını beraberinde getireceğini ve 
ayrıca ekonomik anlamda kaynakların israfına yol açacağını belirtmek-
tedir. Yine böylesi bir durumun olumsuz sonuçları olarak siyasi istikrar-
sızlıkla birlikte toplumsal düzende karmaşa ve kaosa sebep olabilecek 
huzursuzluklarda görülecektir.

Yerel yönetimlerin seçilme, karar alma ve uygulama konusundaki 
özerkliği ve demokratik bir düzen içinde yerinde yönetim ilkesi çerçeve-
sinde faaliyet göstermeleri etkinlikleri için önemli olmakla beraber, mer-
kezi yönetimden tamamen ayrı tutulmaları düşünülemez. Bu durum hem 
yetki ve görevler konusundaki ilişkilerinden hem de ekonomik olarak ba-
ğımlılıktan kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri 
sürdürebilmeleri için yetkilerinin ve görevlerinin merkezi yönetim tara-
fından tanınmasının gerekliliğinin yanında ekonomik kaynaklara ulaşım 
ve bu ekonomi kaynakları kullanma konusunda da merkezi yönetimle 
tam bir koordinasyonları gerekmektedir. Ancak bu şatlar gerçekleştiğin-
de yerel yönetimler kendilerine yüklenen misyonu gerçekleştirebilecek 
ve devamlılık sağlayacaklardır. Diğer taraftan merkezi yönetimlerin yerel 
yönetimlerle kurdukları ilişki bahsi geçen yetki ve görev paylaşımı ile 
ekonomik kaynakların kullanımının ötesindedir. Bu çerçevede merkezi 
yönetimlerin ellerinde bulundurdukları egemenlik hakkından kaynaklı 
olarak yerel yönetimler üzerinde denetim hakları bulunmaktadır. Ancak 
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daha önce de belirtildiği gibi bu denetim hakkının kullanımı dikkatli bir 
şekilde olmalıdır. Keyfi ve isteğe bağlı olarak cezalandırıcı bir denetim 
mekanizmasından çok, yapıcı ve yol gösterici bir denetim mekanizma-
sı amacına hizmet edebilecektir. Yine bu denetim mekanizmasının saf 
iktidar gücünden değil, yasalardan ve hukuksal bir zeminden doğması 
da gerekmektedir. Aksi takdirde zaten yerel yönetimlerin özerkliğinden 
bahsetmek mümkün olmayacağı gibi demokrasinin temel ilkeleri de ye-
rine getirilemeyecektir. Denetim mekanizmasının kurulmasındaki bir 
diğer önemli amaçta farklı ihtiyaç ve sorunları olan farklı bölgelerde ku-
rulu yerel yönetimlerin belirli ilkeler doğrultusunda her ne kadar çeşit-
li farklılıkları olabilse de aynı devlet uyruğundaki vatandaşlara benzer 
hizmetleri birbirine yakın ve yüksek kalitede verebilmesini sağlamaktır.

Özerklik ve yerel halk tarafından seçilme, yerel yönetimler açı-
sından vazgeçilmez ilkeler olsa da, merkezi yönetim anlayışı ile yerel 
yönetim anlayışını birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Özerkliği tam 
bağımsızlığa giden bir süreç olarak değerlendirmek günümüz şartlarında 
yanlış bir düşünce olacaktır. Yerel yönetimler ancak merkezi yönetimler-
le uyum içinde faaliyet gösterdikleri, bilgi paylaşımında bulundukları ve 
hizmetleri halka merkez yönetimle koordinasyon içinde ulaştırabildikleri 
ölçüde başarılı olabilirler. Aynı şekilde merkezi yönetimlerde toplumun 
genelinde huzur, istikrar ve refahı ancak yerel yönetimlere gerekli özerk-
liği vererek ve keyfi uygulamalardan kaçınarak sağlayabileceklerdir.

Yerel yönetimlerin unsurlarını birbirlerinden ayrı değerlendirme-
mek gerekir. Bu unsurları bir zincirin halkaları gibi kabul etmek ve ko-
nuyu bu kapsamda ele almak faydalı olacaktır. Demokrasi unsuru çerçe-
vesinde, yerinde ve etkin bir yönetim ancak merkezi otorite ile uyumlu 
bir çalışma sonucunda sağlıklı sonuçlar verebilecektir. Bu unsurların bir 
arada gerçekleşmesi de yerel yönetimleri başarıya taşıyarak, üstlendik-
leri görevleri yerine getirmelerini ve halka daha doğru ve yerinde hizmet 
sunabilmelerini sağlayabilecektir.

Yerel Yönetimler Yerinde mi Olmalı, Merkezi mi Olmalı?

Yerel yönetimler gerek türleri, gerek, idari yapıları ve işleyişleri, 
gerek sundukları hizmetler ve gerek kapsadıkları coğrafi alanlar olarak 
farklılaşmaktadırlar. Bu bakımdan temel ayrım noktası ise işlev ve yöne-
tim bakımından ortaya çıkmaktadır. 
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Siyasal veya toplumsal bir düzen içinde, bu düzeni oluşturan farklı 
yapıların kimliklerini, kültürlerini ve toplumsal varlıklarını kaybetme-
den bir araya getirilip yönetilmesini öngören anlayış federalizm olarak 
da bilinmekte ve siyasal yerinden yönetim olarak tanımlanmaktadır (Ca-
natan, 2001: 15-16). Çoğunlukla federal devletlerde görülen bu sistem, 
ulusal kimliği olmayan bölgesel topluluklara Anayasa ile tanınan özerk 
ya da yarı özerk statüye dayalı bir yönetim şeklidir (Ökmen ve Parlak, 
2008: 11). Dünya’daki uygulama örnekleri çoğunlukla Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde görülen bu yerel yönetim 
uygulamasında politik gücün merkezde toplanmadığı, bunun aksine çe-
şitli yönetsel birimler arasında paylaşıldığı görülmektedir (Uzun ve Kurt, 
2002: 77). Bir başka bakış açısıyla bu yerel yönetim sisteminde politik 
gücün merkezi otorite ve yerel yönetimler arasında paylaşıldığı görül-
mektedir. Yerinden yönetim anlayışıyla siyasi olarak kurulan, şehir, kan-
ton, eyalet vb. yerel yönetim unsurları merkezi ve ulusal hükümet karşı-
sında hâkimiyetleri ikinci dereceden yönetim birimleri olmasına rağmen, 
kendilerine ait içi yasama ve yürütme konularında kısmen bağımsızdırlar 
(Çam, 2000: 293, Eryılmaz, 2015: 70, Yıldırım, 2003: 24).

Bu yerinden yönetim biçiminde yerel yönetim unsurlarının yasa-
ma ve yürütme konularında kısmen bağımsızlıkları görülmekle birlik-
te, merkezi idarenin Anayasa ve yargısına aykırı hareket edemedikleri 
görülmektedir. Yine bu yapıların içinde yerel hizmetlerin yürütümü ve 
sunumu için ayrıca yerel yönetim birimleri olduğu görülmektedir. Fakat 
bu yerel yönetim unsurlarının merkezi otorite ile bağlantısı bulunma-
maktadır. Bu yerinden yönetim uygulamasında yerel yönetimlerin oluş-
turulması, kapatılmaları, hizmet sunma alanları ve sundukları hizmetler 
yetki olarak tamamen yerinden yönetim unsurlarına bağlıdır. Federalizm 
olarak adlandırılan bu yönetim biçimi örgütsel olarak çok merkezlilik 
şeklinde ifade edilmektedir ve yerinden yönetim unsurlarının da merkezi 
idareler gibi güçlerini doğrudan doğruya halktan aldıkları görülmektedir. 
Yerinden yönetim unsurlarının merkezi otoriten bağımsız olarak siyasi 
karar alma ve uygulama gücüne sahip oldukları görülmektedir. Bununla 
beraber, işlevsel olarak merkezi yönetim ve yerinden yönetim unsurları-
nın çoğu hizmeti birlikte yürüttükleri görülmekle birlikte, merkezi otori-
tenin bu duruma karşı bir müdahale yetkisinin olmadığı da görülmekte-
dir (Eryılmaz, 2015: 78-79).
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Siyasal yerinden yönetim kapsamında ele alınan federe devlet-
lerden veya eyaletlerden oluşan devlet yapılanması genellikle toprak 
bütünlüğü çok fazla olan, heterojen bir kültürel yapısı bulanan ya da 
sosyo-ekonomik farklılıkların baskın olduğu ülkeler açısından uygun 
olmaktadır. Fakat burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise federe 
devletler biçimde gerçekleşen bir ülke yapılanmasında geniş topraklara 
sahip olmak; din, dil, etnik yapılardaki farklılıklar veya çok kültürlülük 
kadar etkili değildir. Örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Rusya gibi ülkeler çok büyük topraklara sahipken, İsviçre’nin 
sahip olduğu yüzölçümü çök küçüktür (Eryılmaz, 2015: 78). 

Yerinden yönetim anlayışının, bir merkezi otorite altında güç pay-
laşımı olduğu görülmektedir. Her ne kadar güç paylaşımı ile birlikte 
çoğu uygulamada (yasama ve yürütme gibi) özerklikler bulunsa da mer-
kezi otoriteden tam bağımsız olmayan bu yönetim anlayışında yerel yö-
netim birimlerinin kuruluş ve işleyişinin farklılaştıkları görülmektedir. 
Bu farklılık yerel yönetimlerin kurulmasında, hizmetlerinin belirlenmesi 
ve sunulmasında kendini göstermektedir. Bir ülke içinde farklı yerel yö-
netim birimlerinin birbirine yakın hizmetleri belirli standartlar altında 
(ülkenin farklı bölgelerindeki halk açısından eşit bir biçimde) vermele-
ri beklenirken; yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde bir standartlaşma 
yerine farklılaşmadan söz edilebileceği görülmektedir. Bu durumun o 
ülkenin farklı coğrafi bölgelerinde yaşan yerel topluluklar açısından sağ-
layacağı faydalar ve yararlar tartışma konusudur. Bu ilke ruhuna uygun 
biçimde hayata geçirilmediği durumlara kimi yerel toplulukların fayda-
landığı hizmet miktarı ve kalitesinin düşeceğini söylemek mümkündür.

Siyasal yerinden yönetim anlayışının yanında bir de idari yerinden 
yönetim anlayışı bulunmaktadır. Bu yönetim biçiminin ayırt edici noktası 
yasama ve yargının merkezde toplanmasıdır. Ortaya çıkması ve uygu-
lanmasındaki en önemli gerekçe, merkezi otoritelerin, yerelleşen ortak 
yararları tam olarak koruyamamasıdır (Ökmen ve Parlak, 2008: 11). Bir 
diğer ifadeyle, otoritenin merkezde toplanması sonucu yerelleşerek fark-
lılaşan ihtiyaçların gereği gibi giderilememesiyle birlikte, hizmetlerin, bu 
hizmetlere ihtiyacı olanlara en yakın yerel birimlerce karşılanması ama-
cıyla kurulacak kamu tüzel kişiliklerinin (yerel yönetim birimleri) oluş-
turulması ihtiyacıdır. İngiltere’deki istisna olan Sulh Mahkemeleri’nin 
yerel yönetimlere bırakılması dışında, yerel yönetimlerin yasama veya 
yürütme yetkileri bulunmamakta, bu yetkileri merkezi idare elinde tut-
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maktadır (Nadaroğlu ve Vercan, 2005: 16). Bu yönetim biçiminde yerel 
yönetim unsurlarının sadece uygulama ve icraatlar açısından bir takım 
yetkileri bulunmaktadır. İdari açıdan yerinden yönetim ele alındığında, 
yerel düzeydeki kamusal hizmetlerin, merkezi otoritenin tüzel kişiliği 
dışında ekonomik, teknik ve ticari açılardan yerel kamu tüzel kişileri 
tarafından yerine getirilmesi sürecidir. Bu yerel düzeydeki kamu tüzel 
kişilerinin belirli bir bölgede yaşamını sürdüren halkı temsil ettikleri ve 
bu yerel halkın eğitim, kültür, sanayi vb. belirli konulardaki ihtiyaçları-
na yönelik hizmetleri yerine getirdikleri görülmektedir. Bu uygulamanın 
esas amacı, hizmet sunulacak bölgeye yakın olan idari birimlerin ma-
liyetleri ile bürokrasinin azaltılarak, halkın bu sürece katılımını arttır-
maktır. Bu sayede de katılımcı demokrasinin geliştirilerek iyileştirilmesi 
hedeflenmektedir (Karataş, 1992: 210, Eryılmaz, 2015: 71, Kaya, 2003: 
33). İdari yönden yerinden yönetim anlayışı ile siyasi yönden yerinden 
yönetim anlayışı karşılaştırıldığında daha net bir anlayış oluşturmak için 
asıl farklılığın yasama, yargı ve yürütme fonksiyonlarında ortaya çıktığını 
söylemek mümkündür. Bu uygulamada yasama ve yargının merkezi oto-
ritenin elinde olduğu, yerel yönetimlerin ise yürütme ile ilgili bir takım 
yetkileri bulunduğu görülür (Eryılmaz, 2015: 73).

Mali yönden bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yönetim anla-
yışında yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetlerin merkezi otorite ta-
rafından belirlendiği ve yerel yönetimler bu hizmetleri yerine getirirken 
yine merkezi otoritenin izin verdiği gelirleri topladıkları veya merkezi 
otorite tarafından kendilerine mali kaynak aktarıldığı görülmektedir. Bu 
sistem çerçevesinde kuralları yerel yönetimlerin belirlemesi ve oluştur-
ması mümkün olmamaktadır. Bu durumun temel sebebi ise kural koyma 
yetkisinin merkezi otorite altındaki ülkelerde parlamentonun görevi ol-
masıdır (Güran, 1996: 58-65). İdari açıdan yerinden yönetim yaklaşımı 
“hizmet yönünden yerinden yönetim” ve “coğrafi (yer yönünden) 
yerinden yönetim” olmak üzere farklı şekilde ele alınmakta ve incelen-
mektedir.

Merkezi otoriteden özerk olarak teşkil edilen ve hizmet sunduğu 
alanlarda kendine özgü yetkileri olan unsurlara işlev yönünden veya 
hizmet yönünden yerinden yönetim adı verilmektedir. Bu yerel yönetim 
unsurları, hizmetlerin uygulanmasına ve sunulmasına yönelik kararla-
rı kendileri almaktadırlar. Hizmet bakımından yerinden yönetime olan 
ihtiyaç, kamusal hizmetlere olan ihtiyacın çeşitlenerek çoğalması sonu-
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cunda bu hizmetlerin uygulanma ve sunum biçimlerinin yaygınlaşması; 
ayrıca teknik olduğu kadar özel uzmanlık gerektiren hizmet sunumunun 
da artması sonucu kendisini göstermektedir. Özellikle ihtiyaçları bölge-
sel olarak farklılık gösteren yerel halka sunulması gereken hizmetlerin 
uygulanmasında günümüz merkezi yönetimlerinin yetersiz kalması, idari 
yerinden yönetimi zorunlu kılmaktadır (Ökmen ve Parlak, 2008: 11-12, 
Giritli vd., 2001: 145-147, Nadaroğlu, 2001: 24-25). 

Bir başka tanıma göre, içeriği ve işlevi açısından merkezi otorite 
tarafından gerçekleştirilmesi uygun olmayan bir takım hizmetlerin dev-
letin merkezi otoritesi dışında teşkil edilen ayrı kamu tüzel kişiliklerince 
ifa edilmesine hizmet yönünden yerel yönetim adı verilmektedir Şengül, 
2010: 10). Sunulan hizmetlerin yerel topluluklarda oluşturacağı algı 
sonucu mekânsal anlamda yerinden yönetim; işlevsel yerel yönetim ile 
açıklanabilmektedir. Halka sunulan hizmetin merkezi otoriteden uzak-
ta ve hukuksal açıdan da geçerliliği olan farklı kurum ve kuruluşlar ile 
idare edilerek yönetilmesidir (Giritli, 2001: 146). Hizmet yönünden ye-
rinden yönetim unsurlarının çoğunlukla, mahiyeti belli olan hizmetlerin 
ülke genelinde eşit ve standart bir biçimde sunulması amacıyla oluştu-
ruldukları görülmektedir. Bu tip yerel yönetim unsurlarının 20. Yüzyıl’ın 
başlarında değişmeye başlayan devlet aygıtının görevleri ve anlayışıyla 
paralel biçimde, çeşitli hizmetlerin daha verimli bir şekilde ve etkin ola-
rak sunulması, hizmetlerin standartlaştırılarak (aynı zamanda kaliteyi de 
arttırarak) tüm vatandaşlara eşit bir biçimde ulaştırılması amacıyla teşkil 
edilmeye başlandıklarını söylemek mümkündür (Eryılmaz, 2015: 81). 

Yerinden yönetim anlayışının bir diğeri coğrafi açıdan yerinden 
yönetimdir. Bu yönetim biçiminde, ön plana çıkan sunulan hizmet değil, 
hizmetin sunulduğu alandır. Bu yönetim anlayışında yerel yönetimler, 
sınırları belirli bir coğrafi alan içinde yaşayan yerel toplulukların yine 
yerel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilenmektedirler (Ökmen ve Par-
lak, 2008: 13). Coğrafi yönden yerinde yönetim, sınırları belli bir bölgede 
yaşayan halkın arasında bütünlüğün ve beraberliğin sağlanması amacı-
nı taşımaktadır. Bu bakış açısıyla coğrafi yönden yerinde yönetimlerde 
anlaşma, işbirlikçi yaklaşım ve uyum önem taşımaktadır. Bu niteliklere 
sahip ülkelerde, toplumsal yapı içinde huzur ve barışın sağlandığı görül-
mektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken, adalet ilkesi çerçevesinde eşit 
ve yüksek kalitede yerel hizmetlerin tüm bölgelerde sunulmasıdır. Aksi 
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halde bu hizmetler ve yerel yönetimler sorgulanabilir hale gelecek ve 
işlevlerinden uzaklaşacaklardır (Eryılmaz, 2015: 79).

Coğrafi yönden yerinden yönetim anlayışında dikkat çeken bir di-
ğer önemli noktada, yönetsel anlamda çeşitli görev ve yetkilerin yerel yö-
netimlere bırakılmasının yanında, bu yerel yönetimlerin hem halk tara-
fından seçilerek oluşturulması hem de yetki ve sorumluluk bölgelerinin 
ülke içinde coğrafi sınırları çizilmiş bir alanı oluşturmasıdır. Coğrafi yön-
den yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel yönetimler, sorum-
luluk ve yetki bölgelerinde yaşayan topluluklar arasında dayanışma ve 
yardımlaşma ruhunun gelişmesini sağlayabilmektedirler. Siyasi açıdan 
algılanan yaşam biçiminin ilerleyerek gelişmesine bu yönüyle katkıda 
bulunan coğrafi yönden yerinden yönetim anlayışı siyasi barış ve bera-
berliğin teminatını da oluşturmaktadır (Eryılmaz, 2015: 75).

Devlet aygıtından ayrı kendine has kamu tüzel kişilikleri olan coğ-
rafi yönden yerinden yönetim anlayışı ile teşkil edilen yerel yönetimlerin 
yine kendilerine ait personelleri ve mal varlıkları bulunmaktadır. Ken-
dileri yerel halk tarafından seçimle işbaşına getirildikleri gibi, yine se-
çimle işbaşına gelmiş karar organları bulunmaktadır. Bu bakış açısıyla 
coğrafi yönden yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde oluşturulan kuru-
luşların özerk kuruluşlar olduğu görülmektedir (Nadaroğlu ve Vercan, 
2005: 17). Ancak hemen belirtmek gerekir ki burada bahsedilen özerklik 
siyasi bir özerklik değildir. Bu çerçevede teşkil edilen yerel yönetimle-
rin sadece idari anlamda özerklikleri bulunmaktadır. Bu idari anlamdaki 
özerklik çerçevesinde, merkezi otorite tarafından verilen yetkiler ve eko-
nomik imkânlar hukuksal sınırlar doğrultusunda kullanılabilmektedir 
(Eryılmaz, 2015: 80).

Hizmet yönünden yerinden yönetim anlayışı ile coğrafi açıdan ye-
rinden yönetim anlayışını karşılaştırdığımızda öncelikli olarak sunulan 
hizmetler ve bu hizmetlerin sunulduğu bölgeler karşımıza çıkmaktadır. 
Her iki uygulamanın da kendi içinde özerk tarafları bulunsa da, hizmet 
yönünden yerinden yönetim anlayışının yerel düzeyde sunulması gere-
ken hizmetlerin merkezi otorite tarafından sunulması ve uygulanmasının 
zorlukları sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Böyle bir uygulama-
nın ortaya çıkmasında devlet yapılarının değişmesi kadar farklılaşan ve 
çeşitlenen ihtiyaçların; bununla beraber özellikle teknolojik ilerlemeler 
sonucunda bireylerin beklentilerinde yaşanan artışlarında önemli oldu-
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ğunu belirtmek gerekir. Bu derece farklılaşan ihtiyaç ve isteklere değişik 
boyutlarda hizmet sunulmasının merkezi ve tek bir otorite tarafından kar-
şılanmasının zorluğu burada belirleyici olan noktadır. Ancak belirtmek 
gerekir ki bu hizmetlerin, hizmet yönünden yerinden yönetim anlayışı ile 
sunulmasında, hizmet kalitesi ve standart uygulamaların olması toplum-
sal refah ve düzen açısından önem taşımaktadır.

Coğrafi anlamda yerinden yönetim anlayışında ise, aynı ülkede ol-
makla beraber yerel halkın bölgesel anlamda farklılaşan istek ve ihti-
yaçları gözetilmektedir. Merkezi bir yönetimin ulusal boyutta ihtiyaçlara 
daha iyi cevap verebileceği (yetki, güç ve mali kaynaklar vb. imkânlar 
doğrultusunda) kabul edilmekle birlikte, aynı ülkede yaşamalarına rağ-
men yerel düzeyde insan topluluklarının farklılaşan ihtiyaçlarına etkin 
ve verimli çözümler getiremeyeceği anlayışı burada ayırt edici unsurdur. 
Basit bir örnek vermek gerekirse iklim koşulları bile belirleyici olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İklimi daha sert olan ve kış aylarında yoğun kar 
yağışı alan bölgelerde yaşayan insanların ulaşım, barınma, ısınma, eğitim 
ve sağlık gibi konulardaki ihtiyaçları farklılaşırken, nispeten daha sıcak 
iklim şartlarında yaşayan ve kış aylarında kar yağışı almayan bölgelerde 
yaşayan insanların benzer konulardaki ihtiyaçları çok daha farklı olacak-
tır. Bu bakış açısıyla yerel halkın katılımı ile o coğrafi bölgenin ihtiyaç-
larını daha iyi tanıyan ve yaşanan sorunlara çözüm getirmek konusunda 
daha başarılı olacak yerel yönetimler teşkil etmek bu yaklaşımın ana da-
yanak noktasını oluşturmaktadır. 

Her iki yaklaşımı da merkezi idarenin otoritesinden tam olarak ba-
ğımsız düşünmemek, sadece yerel yönetim düzeyinde özerklik çerçeve-
sinde ele almak gerekmektedir. Asıl ayrım noktası ise yerel halkın ihti-
yaç ve istekleri ile sorunlarına en iyi çözümü getirmektir. Bu yaklaşımlar 
çerçevesinde teşkil edilen yerel yönetimlerin yasama ve yargı anlamında 
herhangi bir özerklikleri (İngiltere vb. istisna uygulamalar hariç) olma-
makla beraber, yürütme konusunda merkezi otoritenin kanunlar çerçeve-
sinde tanıdığı özerklik ve yetkileri olduğu görülmektedir.

Her ne şekilde olursa olsun (ister siyasi yönden yerinden yönetim 
ister idari yönden yerinden yönetim) yerinden yönetim anlayışının sağla-
dığı bazı yararlar ve bununla birlikte kimi sakıncaları da bulunmaktadır. 
Bu yarar ve sakıncalar merkezi yönetim ve yerinden yönetim anlayışla-
rının karşılaştırılması ile ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce yerinden 
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yönetim anlayışı halkın yönetime katılmasına ve yerel yöneticilerin se-
çilmesi sürecinde yer almaları ile çok daha demokratik bir yapının orta-
ya çıkmasına ve demokrasi anlayışının gelişerek toplumsal yapı içinde 
güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bununla beraber yerinden yönetim 
anlayışının sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz (Karakış, 2009: 
46-47):

• Yerel halkın ortak biçimde ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılaya-
rak, yerel yönetimlerin ve yönetim organlarının seçimi sürecine 
o bölgedeki yerel halkında katılımın sağlaması demokrasinin 
temel ilkeleri ile örtüşmektedir. Demokrasi ile yönetilen ve 
demokrasi geleneğinin baskın biçimde yerleştiği toplumların 
bu özelliklerini sürdürebilmeleri ve bu özellikleri olmayan top-
lumlarda da demokratik bir düzenin kurulabilmesi için hem 
eğitici hem de öğretici bir işlev üstlenerek demokratikleşme 
sürecini desteklemektedir.

• Bürokrasiden kaynaklı güçlükleri ve kırtasiye süreçlerini en 
aza indirerek, yerel anlamda kararların daha hızlı alınarak uy-
gulamaya geçirilmesine olanak sağlar. Bu açıdan değerlendi-
rildiğinde ihtiyaca uygun karaların alınması ve hızlı biçimde 
uygulanmasında yerinden yönetim anlayışının merkezi yönetim 
anlayışına göre bariz bir biçimde üstünlüğü bulunmaktadır. Bu 
durumun sebebi ise, merkezi yönetimlerin aksine yerel yöne-
timlerin kendi bölgelerinde yaşayan toplulukların ihtiyaçlarını 
ve bu ihtiyaçların nasıl giderilebileceğini daha iyi bilmeleridir. 
Yerinden yönetim anlayışı ile yerel düzeydeki hizmetler daha 
verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmektedir.

• Yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlerce ih-
tiyaç duyulan hizmetlerin yerel halka sunulması ve yerel hal-
kın sorunlarının çözülmesi merkezi yönetimin yükünü azalta-
rak bürokratik sıkışıklıkları da azaltmaktadır.

• Kıt olan ülke kaynaklarından tasarruf sağlayarak, kaynakların 
daha verimli ve etkin bir biçimde halka ulaştırılması yerel yö-
netimlerle sağlanabilmektedir.

Sayılan yararların yanında merkezi yönetim ve yerinden yönetim 
yaklaşımları karşılaştırıldığında, yerinden yönetimin kimi sakıncaları da 
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ortaya çıkmaktadır. Bu sakıncalar ise şu şekilde sıralanabilir (Karakış, 
2009: 47-48):

• Merkezi yönetim uygulamaları ülke bütünlüğü açısından daha 
iyi sonuçlar vermektedir. Yerinden yönetim ilkesi gereğince 
yerel yönetimlerin ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak uygu-
lamaları isteyerek veya istemeden de olsa ortaya çıkabilmekte-
dir. Merkezi yönetim güçlü bir devlet yönetimi sağlarken aynı 
zamanda farklı bölgeler arasında eşitliği sağlayıp, ulusal birliği 
güçlendirebilmektedir.

• Halkın ihtiyaç duyacağı hizmetleri sunma ve bu hizmetlerin 
uygulanması bakımından ihtiyaç duyulan kaynak, uzmanlık ve 
teknolojik imkânlar yerel yönetimlerde merkezi yönetime göre 
daha kısıtlıdır. Yetenekli, vasıflı ve yetişmiş insan kaynağını 
çoğunlukla küçük yerleşim birimlerinde tutmanın zorluğu, ye-
rel yönetimlerin bu konuda zaman zaman sıkıntıya düşmelerine 
sebep olabilmektedir.

• Yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde yerel yönetimler ile su-
nulan hizmetlerin ülkenin farklı bölgelerine eşit, standart ve 
adil bir şekilde dağıtımı tehlikeye girebilmektedir. Özellikle 
farklı bölgelerdeki yerel yönetim kuruluşlarının kendi arala-
rında rekabete girmeleri, hizmetlerden faydalanan halkın eşit 
imkânlara sahip olmasını engelleyebileceği gibi kaynakların 
israfına da sebebiyet verebilir.

• Nüfus yoğunluğu ile bağlantılı olarak popülasyonun az olduğu 
bölgelerde ölçek ekonomisinin sağlayacağı faydalardan yarar-
lanılamayacak olması, kimi hizmetlerin sunum ve uygulaması-
nın çok daha maliyetli olmasına sebep olabilecektir. Bu durum 
da yine kıt olan kaynakların israf edilerek etkin ve verimli bir 
biçimde kullanılamaması sonucunu doğuracaktır.

• Kamu görevi icra eden yetkililer özellikle küçük yerleşim yer-
lerinde, yerel güç odaklarının etkisi altında kalabileceklerdir. 
Bu şekilde etki altında kalan ve kimi zaman baskı gören yetki-
liler zamanla hemen yönetimdeki hem de hizmetlerin sunulma-
sındaki tarafsızlıklarını kaybedebilecekler ve bu da toplumsal 
huzursuzluğa yol açabilecektir.
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Merkezi yönetim ve yerinden yönetim anlayışları fayda-sakınca 
çerçevesinde karşılaştırıldığında görülmektedir ki, ne tek başına mer-
kezi yönetim ne de tek başına yerinden yönetim anlayışları toplumsal 
yapı içinde ortaya çıkan ve kimi zaman farklılaşan ihtiyaçları karşılamak 
konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Bu iki yönetim anlayışının birlikte 
yürütüldüğü sistemlerin daha başarılı olacağını söylemek mümkündür. 
Merkezi yönetimler hizmetlerin ülkenin tüm bölgelerinde eşit olarak 
sunulmasında ve bölgeler arasında ki gelişmişlik farklarının giderilme-
sinde büyük bir paya sahiptirler ve yerinden yönetimlere göre daha ba-
şarılıdırlar (Ulusoy ve Akdemir, 2002: 27-28). Ancak bununla beraber 
kaynakların eşit dağılımı ve bölgeler arasındaki eşitsizliklerin giderilme-
sinin ötesinde, kaynakların yerel düzeyde kullanımı açısından yerinden 
yönetimlerin daha başarılı olduklarını söylemek mümkündür. Aynı ülke 
içinde olsa dahi bölgesel farklılıklar kendi gösterebilmekte ve kaynakla-
rın yönetimi ve yönlendirilmesi de farklılaşabilmektedir. Kimi bölgeler-
de kaynakların alt yapı hizmetlerine yoğunlaştırılması gerekirken kimi 
bölgelerde konut ve ulaşım problemleri ortaya çıkabilmektedir. Eşitliğin 
sağlanması konusunda merkezi yönetimler ön plana çıkarken, eşit dağı-
tılan kaynakların bölgesel olarak etkin ve erimli kullanılmasında da ye-
rinden yönetim ilkesi çerçevesinde yerel yönetimler önem taşımaktadır.

Yerel Yönetimlerle İlgili Temel İlkeler

Kamu tüzel kişiliği olarak teşkil edilen yerel yönetimlerin fonksi-
yonlarını ve görevlerini belirli bir işleyiş çerçevesinde yasalara uygun 
olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Yerel yönetimler ister idari 
yönden yerinden yönetim, ister siyasi yönden yerinden yönetim anlayışla 
oluşturulmuş olsun fark etmeksizin sunulan hizmetlerin, yerel halka en 
iyi şekilde ve ihtiyaca göre ulaştırılması amacını taşımaktadırlar. Bunun 
sağlanabilmesi için de merkezi idare olan ilişkilerin, yerel yönetimler 
içinde yer alan personelin gerek birbirleri ile ve gerek halkla olan iliş-
kilerinin ve kaynakların yönetiminin belirlenmiş kurallar ve prosedürler 
çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Koçak (2013: 90) bu işleyişin 
sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için yerel yönetimlerin hiyerarşi, 
yetki devri, yetki genişliği, vesayet (yönetsel), özerklik ve yerellik gibi 
ilkeleri barındırması gerektiğini belirtmektedir.
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Bu ilkelerden öncelikle “hiyerarşiden” bahsetmek gerekirse, 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde kavram olarak hiyerarşinin “Önem ve de-
ğer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi” ve “Otoritenin en 
geniş ölçüde en üst mertebede olmak üzere değişik önem sıraları 
arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış 
biçimi” şeklinde tanımlandığı görülmektedir (https://sozluk.gov.tr/). Yö-
netim ve idare açısından ele alındığında, idari örgütlerin ve teşkil edil-
melerinin hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
noktada devreye bir denetim mekanizması girmekte, her üst idari birim 
altındaki birimi gözetim altında tutarak denetlemektedir. Alt birimler üst 
birimlere danışma, şikâyet ve başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hi-
yerarşik olarak örgütlenen yapılar ele alındığında, hangi durumda hangi 
birimin kime başvuracağı ve danışacağının belli olduğu ve örgütün bu 
açıdan basamaklara ayrıldığı görülmektedir (Weber, 2014: 55-57). Akıl-
cı biçimde oluşturulmuş bürokratik örgütler incelendiğinde çoğunluğu-
nun hiyerarşik olarak en üstte yer alan bir kişi ile (amir, yönetici, müdür 
vb.) temsil edildiği görülmektedir. Böylesi kuruluşlarda her birim hem 
kendi kararları hem de birim içindeki bireylerin eylem ve kararlarından 
dolayı hiyerarşik düzen içindeki bir üst birime karşı sorumlu olmaktadır. 
Bu hiyerarşik yapılanma biçimi çoğunlukla kamu kurum ve kuruluşla-
rında görülmekle beraber, büyük ve kalabalık özel sektör örgütlerinde de 
görülmektedir (Eryılmaz, 2013: 61-62). 

Bürokrasinin1 babası olarak bilinen Weber, bürokratik bir görevli 
tipini, daha yüksek bir otorite tarafından atanan kişi olarak tanımlar. Yö-
netilen kişilerin seçtiği görevliler bu bakış açısıyla saf ve tipik bir bürok-
rat olmamaktadır. Bu durumun sebebi, seçim sürecinin ve yönetilenlerin 
bu sürece dâhil olmasının hiyerarşik katılığı yumuşatmasıdır. Hiyerarşi-
nin bu şekilde yumuşatılması ile birlikte, seçilen yönetici üstüne karşı 
bir özerklik kazanmaktadır. Bu durumda seçim süreci ile göreve gelen 
yöneticinin borcu ilke olarak “yukarıya” değil “aşağıya” olmaktadır. 
Yine Weber’e göre üst bir kişi veya makamın atamasıyla göreve gelen 

1 Weber’e göre saf bürokrasi “hukuksal bir güç altında örgütlenen otoriteye bağlı me-
murların istihdam edilmesi” şeklindedir (Weber, 2014: 53). Ancak günümüzde bürokrasi-
nin farklı kesimler için farklı anlamlar ifade ettiğini belirtmekte yarar var. Türk dil Kurumu 
ise bürokrasi kavramını “devlet kurumlarında kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri 
zorlaştırma, kırtasiyecilik” olarak tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi 
10.12.2019).
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yöneticiler teknik olarak daha doğru ve duyarlı olarak görevini yerine 
getirmektedir. Weber bu durumu normal karşılamaktadır. Çünkü atanan 
görevlilerin hiyerarşik düzen içinde yukarıya veya aşağıya doğru hareket 
etmesi, onu o göreve getiren kişi ya da makama bağlıdır (Acar, 2018: 
675). 

Kamu kurum ve kuruluşları açısından hiyerarşi kavramı ele alın-
dığında, yapılan tanımlar çerçevesinde her kamu kurum ve kuruluşu-
nun içinde hiyerarşik bir yapılanma olduğu görülmektedir. Bu yapılanma 
içinde her üst birimin bir alt birim üzerinde denetim yetkisi bulunmak-
tadır ve bu durum “hiyerarşik denetim” olarak ifade edilmektedir. Bu 
sistem içinde üst kademenin alt kademe üzerindeki denetim yetkisi için 
ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır (Gözübüyük, 2004: 357). Kamu ku-
rum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir tüzel kişilik içinde, görevliler 
kendilerine düşen sorumlulukları ve görevleri yerine getirirken sadece 
hukuksal olarak üstlendiği görevleri değil, aynı zaman hiyerarşik yapı 
içinde üstünün kendisine verdiği görev ve talimatları da yerine getirmek-
tedirler. En aşağıdan yukarıya doğru zincirleme bir biçimde gerçekleşen 
bu durum nihayetinde yerine getirilen tüm görevlerin ve yapılan işlem-
lerin, hiyerarşik yapı içinde en üstte bulunan amirin istek ve talimatları 
sonucu gerçekleşmesini sağlar. Böylece tüzel kişilik içinde koordinasyon 
ve birlik sağlanmış olmaktadır (Koçak, 2013: 90). Hiyerarşik düzen ile 
örgüt içindeki yetki ve sorumluluk kanalları oluşturulmakta; böylece her 
görevlinin kime karşı sorumlu olduğu, emir ve talimat verme yetkilerinin 
hangi birim ve yöneticilerde olduğu açıklığa kavuşturulmuş olur. Böylesi 
bir düzen ile kuruluş içindeki yetki, sorumluluk ve ast-üst ilişkileri belir-
leneceği gibi, yaşanacak problemlerde hizmet sunulan halkın başvuruda 
bulunacağı ilgili makam da belirlenmiş olacaktır. Ayrıca kurum içinde 
yaşanacak uyuşmazlıklarında önüne ast-üst ilişkileri çerçevesinde geçi-
lebilecektir (Tortop, vd., 2007: 44-45).

Tüzel bir kişilik olan devlet aygıtı, yetkilerini kimi zaman merkezi 
bir otorite ile kullanırken, kimi zamanda ülkenin tamamına yayılacak 
biçimde hizmetlerin sunulması için merkezi otoritenin bir uzantısı bi-
çiminde örgütlenmiş olan yerel idareler ile kullanmaktadır. Merkez ve 
yerel arasındaki bu işleyişin standart bir biçimde düzenli olarak işle-
yebilmesinde hiyerarşinin rolü büyüktür. Hiyerarşik bu düzen, merkezi 
otoritenin Anayasa’dan aldığı yetki çerçevesinde ülke genelinde düzeni 
sağlamak için kullandığı bir araç olmakla beraber sadece merkezi otori-
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tenin değil, aynı zamanda merkezi otorite altında örgütlenen kamu ku-
rum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının da kullandığı bir araçtır. 
Merkezi otoritenin yaptığı gibi diğer tüm kuruluşlarda hiyerarşi ile kendi 
içlerinde düzeni ve birliği sağlayıp, hem çalışanları arasında hem de hiz-
met sunulan kitleyle olan ilişkilerinde koordinasyonu sağlamaktadırlar 
(Günday, 2004: 71, Koçak, 2013: 91). Hiyerarşi ile çalışanlar arasındaki 
ilişkiler düzenlenebileceği gibi çalışanlar üzerinde gerçekleştirilecek iş-
lemler de kullanılabilir. Atama terfi, tayin, disiplin cezaları, ödüller vb. 
gibi uygulamalar görevliler arasındaki ve üzerindeki hiyerarşik yetkilere 
göre düzenlenip gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik düzen içinde bir üs-
tün astı üzerindeki yetkileri genel olarak şu şekillerde gerçekleşmektedir 
(Gözübüyük, 2004: 357-358, Odyakmaz, 2006: 256, Koçak, 2013: 91):

• Hiyerarşik düzen içinde bir üst, kendisine bağlı astını her za-
man denetleme veya denetlenmesini sağlama yetkisine sahip-
tir.

• Hiyerarşik düzende üstün kendi astına yönelik yapacağı de-
netleme yapılan işin her aşamasında gerçekleşebilir. Bu denet-
leme iş yapılmadan önce veya iş yapılırken olabileceği gibi iş 
tamamlandıktan sonra da olabilir.

• Hiyerarşik yapı içinde üste kendi astını denetlemek için ve-
rilen bu yetki, gerek yasalara uygunluk açısından olabileceği 
gibi gerek yerindelik açısından da olabilmektedir. Yasalara uy-
gunluk yapılan işlemin kanunlara ve diğer mevzuata, yönetme-
liklere vb. uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenme-
siyken, yerindelik ise yapılan işlemin akılcı, etkin ve verimli 
olup olmadığının denetlenmesi yönündedir.

• Hiyerarşik yapı içinde bir üst kendisine bağlı astına işlemlerin 
nasıl yapılması gerektiğine gösterme yetkisine sahiptir. Üst, 
yapılacak işlemi değiştirip, erteleyebileceği gibi iptal de ede-
bilir ancak astının yerine işlemi kendisi yapamaz.

Hiyerarşik yapıların görüldüğü kurumlardaki bu ast-üst arasındaki 
ilişki, çoğunlukla görevlilerin yasaları doğrudan uygulamaları imkânını 
ortadan kaldırmakta, halkın görevlilerden yasaların uygulamalarını iste-
melerini engellemektedir. Her ne kadar böylesine bir zorluk ve kimi du-
rumlarda sıkıntılar ortaya çıksa da, kurumlarda yönetim açısından idari 
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düzenin sağlanması açısından hiyerarşi neredeyse bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Merkezi otorite açısından konu ele alındığında, 
halka sunulacak kamusal hizmetlerin sunumu ve yürütülmesi açısından 
çok çeşitlilik gösteren alanlarda ve bölgelerde çeşitli teknik ve teorik uz-
manlığı bulunan birçok çalışanı istihdam etme zorunluluğu bulunmakta-
dır. Çok sayıda çalışanın istihdam edildiği durumlarda ise kişisel olarak 
farklılaşan anlayış ve iş yapma farklılıklarını ortadan kaldırarak, sunulan 
hizmetlerde birliği ve standardı sağlamak mecburiyeti ancak hiyerarşi ile 
gerçekleştirilebilecek bir durumdur (Koçak, 2013: 92).

Burada göze çarpan bir diğer önemli nokta da, Anayasa çerçeve-
sinde oluşturulan yasaların uygulanmasındaki otomatik denetim meka-
nizmasıdır. Hiyerarşik yapılanma sadece astlar için değil, aynı zaman 
da üstler içinde bağlayıcı bir konumdadır. Yani bir üst hiyerarşik düzen 
içinde astına emir ve talimat verip denetleme yetkisine haizken, onun 
yerine geçerek işlemi gerçekleştiremez. İkili denetim mekanizması ola-
rak adlandırabileceğimiz bu sistem içinde, verilen herhangi bir talimatın 
yasalara aykırılığı durumunda kendisi içinde bağlayıcı olacağını bilen 
ast, işlemleri gerçekleştirirken yasaları gözden geçirecektir. Bu şekilde 
yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu hem ast hem de üst tarafından iki 
defa gözden geçirilmiş ve uygunluğu kontrol edilmiş olmaktadır (Giritli, 
vd., 2001: 1897).

Koçak (2013: 92), idari birimler içerisindeki ast ve üst arasındaki 
ilişkiler olarak tanımlanabilecek hiyerarşinin, aynı zamanda yerel yö-
netimler için önem taşıdığını belirtmektedir. Ülke içinde ihtiyaçları ve 
problemleri farklılaşan bölgelerin yerel halklarının ihtiyaç ve istekleri-
ni karşılamak için kurulan yerel yönetimlerin de yasalar çerçevesinde 
kuruldukları ve yine görevlerini yasalara göre yerine getirdikleri düşü-
nüldüğünde, bu yapılarında merkezi idare de olduğu çeşitli aksaklıkları 
giderek hiyerarşik bir düzende örgütlenmeleri gerekmektedir.

Her ne kadar günümüzde hiyerarşik uygulamalar zaman zaman 
hizmet sunumunda bürokrasiden kaynaklı çeşitli gecikme ve aksamalara 
sebep olsa da idari yönden güçlü bir yerel yönetim anlayışı açısından bir 
zorunluluk gibi durmaktadır. Her şeyden önce eşit hizmet sunumu ve 
yerel halkın tamamının bu hizmetlerden faydalanabilmesi için bir stan-
dartlaşma sağlanmalıdır. Bu standartlaşma ise her şeyden önce yerel yö-
netimlerin idaresinde ve denetim mekanizmasında başlamalıdır. Burada 
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bahsedilen denetim merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denet-
leme yetkisi değildir. Yerel yönetimlerin içinde kurulacak ilişkiler (hiye-
rarşik ilişkiler) çerçevesinde yine yerel yönetimlerin kendi iç denetim ve 
iş yapma biçimlerinin denetlenmesi sürecidir. Ayrıca karmaşanın gide-
rilmesi ve her çalışanın kendi görev sorumluluklarını eksik bir biçimde 
bilerek yerine getirilmesi için de hiyerarşik bir yapılanma vazgeçilmez 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yerel yönetimlerle ilgili bir diğer önemli temel ilke de “yetki dev-
ridir”. Türk Dil Kurumu yetki kavramını “Bir görevi, bir işi yasaların 
verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, 
salahiyet, mezuniyet” biçiminde tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.
tr/). Bir diğer tanıma göre ise yetki, belli bir idari makamın yine belir-
li bir işi veya işlemi gerçekleştirebilme ehliyetidir. Yani yetki kavramı, 
belirli bir idari makamda bulunan kişi veya kişilerin, ilgili olduğu kamu 
tüzel kişiliği veya kamu kurum ve kuruluşu adına yasal bir sonuç doğura-
cak karar alarak, bu karaları uygulayabilme erkidir (Koçak, 2013: 103). 
Konu yetki kavramı olduğunda, kamu kurum ve kuruluşlarında kural ola-
rak yetki sadece ilgili makamı işgal eden kişilerce kullanılabilmektedir. 
İlgili makam veya ilgili makamı işgal eden kişiler tarafından bu yetkinin 
kullanılması ise kanuna aykırı sonuçlar doğuracaktır. Fakat herhangi bir 
örgütte -ki bu örgüt bir kamu kurum veya kuruluşu olabileceği gibi özel 
sektör kuruluşu da olabilir- tüm kararların tek bir merkez altında alınma-
ya çalışılması çeşitli zorlukları da beraberinde getirecektir. Bu tip uygu-
lamalar işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütümünü zorlaştırabileceği 
gibi, kaynakların israfına yol açarak maliyetleri de arttırabilecektir. Bu 
sebepledir ki sunulacak hizmetlere yönelik kararların zaman zaman mer-
kezi bir yönetim tarafından değil, hizmetlerin sunulacağı yerel yönetim-
ler tarafından alınması gerekmektedir (Günday, 2004: 129, Tortop, vd., 
2007: 44). 

Yetki devri ise, yönetsel özellik taşıyan bir ya da birden fazla so-
rumluluk ve görevin astlara verilmesidir. Bir diğer şekilde ifade edilmesi 
gerekirse, yetki devrini yasaların açık biçimde belirttiği veya herhangi 
bir sınırlama getirmediği hallerde üst makamdaki kişilerin yetkilerinin 
bir kısmını astlarına devretmesidir. Yönetim tarihi incelendiğinde üst-
lerin kendilerine ait yetkilerin bir bölümünü astlarına devretmeleri çok 
eskilere uzanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar incelendiğinde klasik 
yönetim anlayışının yetki devrini, yöneticilerin görevleri içinde kabul 
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etmediği görülürken; beşeri ilişkiler yaklaşımı yetki devrini yönetimin 
içine dâhil etmektedir (Bozkurt vd., 2008: 41, Odyakmaz, 2006: 286). 
Yönetim uygulamaları açısından yetki devri aynı zaman bir “zaman yö-
netimi tekniği” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetkilerinin bir kısmını 
astlarına devreden yöneticiler, kurum içinde daha geniş bir yönetme 
imkânı ve zamanı bulmaktadırlar. Klasik yönetim anlayışının aksine 
modern yönetim teorileri, yetki devretmeden astlarının da yapabileceği 
işleri kendileri yapan yöneticilerin, gerçek anlamda yönetiyor sayılama-
yacaklarını belirtmektedirler. Bu bakış açısıyla yöneticiliğin her şeyden 
önce bir koordinasyon işi olduğunu ve bunun da talimat vererek sağlana-
bileceğini söylemek mümkündür (Derdiman ve Uysal, 2014: 252-254). 
Yetki devri yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralamak gerekirse 
(Koçak, 2013: 103-104):

• Yetki devredilmeden önce, bu yetkinin hangi sınırlar içinde ve 
devredilme düzeyi mutlaka belirtilmelidir.

• Yetki devri yapılırken hiyerarşik yapı gözetilmeli ve hiyerarşik 
düzen içinde en yakın kademeye gerçekleştirilmelidir.

• Yetki devredildikten sonra denetim sorumluluğu ortaya çık-
maktadır ve bu sorumluluk yetkiyi devreden makama ait ol-
malıdır.

• Yetki devri yapılırken bir görevli birden çok üste bağlı hale 
getirilmemeli, ortaya çıkabilecek yetki çatışmalarından kaçı-
nılmalıdır.

• Yetki devri sonucu kuruluş içindeki yönetim birliği ve koordi-
nasyonun bozulmamasına dikkat edilmelidir.

• Yetki devrinin hukuksal anlamda geçerlilik kazanabilmesi için 
öncelikle yetki devreden kişinin bu yetkiye haiz olması gerek-
mektedir.

• Yasalarda yetki devrini yasaklayan bir hüküm bulunmamalıdır 
ya da hukuksal olarak yetki devrine izin verilmiş olmalıdır.

• Yetki devrinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da, yetki 
devrinin tamamen olmaması gereğidir. Herhangi bir makamın 
yetkilerini tamamen devretmesi mümkün değildir. Yetki devri 
ancak kısmen gerçekleştirilebilir.
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• Yetki devri yapılırken amaç göz önüne alınmalıdır. Yetki dev-
rinin gerçek amacı yapılması planlanan işlerin ve işlemlerin 
önceki uygulamayla kıyaslandığında daha iyi yapılasıdır.

Yetki devri doğru biçimde kullanıldığı zaman idari ve yönetsel 
anlamda birçok faydayı da beraberinde getirmektedir. Bir kurum veya 
kuruluş içinde gerçekleştirilen yetki devri uygulamasının sağlayacağı ilk 
fayda, üstlerin görev yüklerini azaltmasıdır. Alınan kararlar yetki devri 
ile kurumun bütün kademelerine ulaşırken, idareciler de aşırı yüklerin 
altına girmek zorunda kalmazlar. Bu durum örgütün etkinliğini hiyerar-
şik olarak her düzeyde en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. Özellik-
le rutinleşen işlerin astlara devredilmesiyle hem yöneticiler daha fazla 
zaman kazanmış olurlar hem de işlerine yönelik bıkkınlık ve tükenmişlik 
gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmazlar. Bununla beraber beşeri 
ilişkiler yaklaşımı yetki devri ile astların motivasyonlarının arttığını ve 
ilerleyen süreçte terfi edebilecekleri daha üst pozisyonlar için tecrübe 
kazanarak yeterliliklerinin de arttığını belirtmektedir. Çalışanların iş do-
yum düzeylerini yükselterek, kurumsal bağlılık seviyelerini arttıran yetki 
devri, aynı zamanda kararlara astların da iştirak etmeleri ile yönetişim2 
atmosferinin oluşturulmasında önem taşımaktadır (Derdiman ve Uysal, 
2014: 254-255).

Kamu kurum ve kuruluşlarında teşkilatlanma ve hizmet sunumu 
açısından ortaya çıkan problemlerin giderilmesinde hantal ve ağır yapı 
olduğu görüşü yaygındır. Yetki devri bu açıdan ortaya çıkan sorunların 
çözümlenmesinde kullanılabilecek araçlardan biridir. Bu konuda hazır-
lanan raporlar ve yapılan çalışmalar da incelendiğinde yetki devrinin 
çözüm önerileri içinde önemli yer tuttuğu görülmektedir (Uygun, 2012: 
74). Günümüz modern anlayışı çerçevesinde, karşılaşılan teşkilatlanma 
ve hizmetlerin sunulmasındaki hantallığın giderilmesi için yetki devri 
artık yöneticilerin görevleri arasında kabul edilmektedir. Ancak çeşit-
li sebeplerden ötürü yetki devri hala kimi yöneticiler tarafından kabul 
edilmemekte ve bu konuda isteksiz davrandıkları görülmektedir. Bu du-
rumun sebepleri arasında, kimi yöneticilerin hukuksal olarak kendile-
rine tanınan yetkileri kişisel menfaat için kullanmaları ve bu durumun 
açığa çıkması korkusu bulunmaktadır. Bir diğer sebep ise yetki devri ile 

2 Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı (https://soz-
luk.gov.tr/, Erişim Tarihi, 10.12.2019).
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astların bu durumu kendi lehlerine kullanarak yetki devrini amacından 
saptırabilecekleri endişesi yatmaktadır. Diğer sebepler ise yöneticilerin 
astlarına veya astlarının kabiliyetlerine güvenmemeleri ile yetki devredi-
lecek olan astın öğrenme sürecinin yapılması gereken işleri yavaşlataca-
ğı endişesidir (Derdiman ve Uysal, 2014: 254-255). Yetki devri ile ilgili 
olarak belirtilmesi gereken önemli bir noktada kimi yetkilerin devredile-
meyeceğidir. Bu yetkiler makama değil direkt kişilere verilmiş yetkiler, 
teşkilatlandırma, planlama, üst ile ast arasındaki denetim, terfi ve değer-
lendirme, disiplin gibi yetkilerin, yetki devri ile bir asta veya başka bir 
makama devri mümkün değildir (Odyakmaz, 2006: 287).

Yetki devri ile ilgili olarak bahsedilmesi gereken diğer bir uygula-
ma da “imza devri” konusudur. Tanım olarak imza devri, bir işlemi imza 
yoluyla belgelendirme ve karar alma yetkilerinin bir kimseden başka bir 
kimseye devredilmesidir. Kimi araştırmacılar imza devri ile yetki devri 
arasında bir fark olmadığını belirtmektedirler. İmza devri için de yetki 
devrinde olduğu gibi hukuksal olarak bir engel olmaması veya yasalarla 
yasaklanmamış olması gerekmektedir (Koçak, 2013: 104). Gözler (2010: 
174) imza devri ile yetki devri arasındaki ortak özellikleri şu şekilde sı-
ralamaktadır:

• Hem yetki devri hem de imza devri mutlaka kanunla öngörül-
müş olmalı ve açıkça veya örtük olarak yasaklanmamış olma-
lıdırlar.

• Her ikisi de kısmi olmalı, açık ve net bir biçimde gerçekleşti-
rilmelidirler.

• Her ikisi de mutlaka yetkililere bildirilmelidir.

Yetki devri ile imza devri her ne kadar kimi araştırmacılar tarafın-
dan aynı kavramlar kabul edilse ve benzer noktaları bulunsa da araların-
da bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar ise şunlardır (Koçak, 
2013: 104-105):

• Yetki devri uygulaması ile karar alma yetkisi makamlar ara-
sında devredilmektedir. Ancak imza devri uygulamasında bu 
yetki makama değil kişiye aktarılmaktadır.

• Yetki devri yapıldıktan sonra, yetkiyi devreden kişinin ya da 
yetkiyi devralan kişinin görevden ayrılması devredilen yetkiyi 
etkilememektedir. Bu durumda yetki devri devam etmektedir. 
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Fakat imza devrinden sonra imzayı devralan veya imzayı dev-
reden kişinin görevden ayrılması/alınması halinde imza devri 
kendiliğinden sona erecektir.

• Yetki devri gerçekleştirildikten sonra yetkisini devreden kişi-
nin, bu yetkiye yönelik olarak bir işlem gerçekleştirmesi müm-
kün değildir. Bunun sebebi devredilen yetkinin artık diğer ma-
kama geçmiş olmasıdır ki, yetkiyi devreden kişi veya makam 
bu yetkiyi ancak geri alırsa kullanabilir. Ancak yetki devrinin 
aksine imza devrinde, devreden kişi sadece imza yetkisini dev-
retmişti ve karar hakkını devretmiş sayılmamaktadır. İmzasını 
devreden kişinin bahsi geçen yetkiye yönelik olarak her zaman 
işlem yapma hakkı vardır.

• Yetki devri sonrasında bahse konu yetki artık yetkiyi devralmış 
olduğu kabul edilen makama geçmektedir ve bu makam dev-
raldığı yetkiye istinaden kendi adıma işlem gerçekleştirebil-
mektedir. Ancak imza devrinde yetkinin astlar veya astlardan 
biri tarafından kullanıldığı kabul edilse de, yetkinin gerçek 
sahibi imza yetkisini devretmiş kişi olarak devam etmektedir. 
İmza devri ile ilgili olarak yetkinin hiyerarşik yapı içinde yeri-
nin değişmediği görülmektedir.

• Yetki devri sonucunda yetkiyi devralan makamların gerçekleş-
tirdiği işlemler kendi adlarına olurken, imza devrinde devralan 
kişi tarafından gerçekleştirilen işlemler kendi adına olmamak-
ta, imzayı devraldığı kişi adına olmaktadır. Bu durum uyuş-
mazlık tespiti açısından önem taşımaktadır. Yetki devrinde 
sorumluluk yetkiyi devralan kişiye yöneltilirken, bunun aksine 
imza devrinde sorumluluk yetkiyi devreden kişiye yöneltilir.

• Yetki devrinin gerçekleştirilebilmesi için açık bir hükmün var-
lığı şartken, imza devrinde eğer yasaklayıcı bir hüküm yoksa 
imza devri ile ilgili hukuksal bir hüküm yokken dahi gerçek-
leştirilebilir.

Yetki devri yerel yönetimler açısından ele alındığında kullanılma-
sında bir sakınca bulunmamaktadır. Tabi burada bahse konu “sakınca 
bulunmaması” hukuksal bir engelin olmadığı durumlar için geçerlidir. 
Yönetim açısından ele alındığında modern yaklaşımlar çerçevesinde yet-
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ki devri yöneticilerin bir sorumluluğu olarak görülmektedir. Bu bakış 
açısıyla ve merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki karşılaştırma 
çerçevesinde konuyu ele aldığımızda yerel yönetimlerin yetki devrini 
uygulaması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetim-
lerin varoluş gerekçeleri irdelenirken, merkezi idarelerin ülke içinde ih-
tiyaç ve sorunları farklılaşan bölgeleri tek bir elden yönetmesinin zorluğu 
ön plana çıkmakta ve yerinden yönetim anlayışı önem kazanmaktadır. 
Aslında bu anlayış her ne şekilde olursa olsun yetki devri sınırları içinde 
ele alınması gereken bir durumdur. Yerel yönetimlerin bölgesel düzeyde 
farklılık gösteren sorunları daha iyi teşhis ederek çözüm üretebileceği 
düşüncesi ve denetim mekanizmasını elinde tutmak şartıyla yetkilerinin 
bir kısmını yerel yönetimlere devretmesi tartışmamızın merkezini oluş-
turmaktadır. Benzer bir mantıkla yerel yönetimlerinde kendi içlerindeki 
hiyerarşik düzende yetki devrini uygulamaları kaçınılmaz görülmektedir.

Yerel düzeyde teşkil edilecek olan yerel yönetim birimlerinin hi-
yerarşiden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Merkezi idarelerde 
olduğu üzere bünyesinde farklı uzmanlık alanlarında birçok çalışanı is-
tihdam etmesi gereken yerel yönetimler gerek çalışanları arasında ko-
ordinasyonu sağlamak ve gerek hizmet sunumunu sağlıklı bir biçimde 
gerçekleştirmek için bir düzen kurmak durumundadırlar. Bu düzen için-
de yetkinin tek bir kişi veya makam da toplanması, kurumun ölçeğinden 
bağımsız olarak işleri yavaşlattığı gibi hantallaştıracaktır da. Konu bu 
çerçeveden ele alındığında, hukuksal sınırlamalar çerçevesinde yetki 
devrenin sağlanması zorunluluktur. Ayrıca yetki devrinin çalışanların 
motivasyon ve iş doyum düzeyleri üzerindeki olumlu etkileri de sunulan 
hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında yararlı olacaktır. Bir diğer bakış 
açısıyla yerel yönetimlerde çalışan personel de kişisel hedefleri doğrul-
tusunda beklentiler içinde olacaktır. Bu kişisel beklentiler çoğunlukla, 
terfi, ücret/maaş artışı vb. şekildedir. İlerleyen süreçte bu beklentiler 
karşılanması ve bu sayede çalışanların kurumsal bağlılık düzeylerinin 
arttırılması da yetki devri ile gerçekleşebilecektir.

Yerel yönetimler konusunda bir diğer temel ilke olarak “yetki ge-
nişliği” kavramı önem taşımaktadır. Tanım olarak yetki genişliği; merke-
zi idarenin, aldığı kararları uygulama gücünden ortaya çıkan yetkilerinin 
veya bu yetkilerin bir bölümünün, belirli bir bölgede ya da sağlanan bir 
hizmetin başında bulunan görevli/görevlilere tanınmasıdır. Diğer bir ifa-
deyle, bir bölgenin ya da sunulmakta olan bir hizmetin başında bulunan 
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kişiye, normal şartlar altında merkezi idarenin elinde olan bir yetkinin 
tanınmasıdır (Ak, 2015: 149). Yetki genişliği kavramı kendi içinde “coğ-
rafi yetki genişliği” ve “işlevsel yetki genişliği” olmak üzere iki şekilde 
tanımlanmaktadır. Coğrafi yetki genişliği, merkezi otoritenin karar alma 
ve uygulama konusundaki kimi yetkilerini yerel yönetim birimlerindeki 
görevlilere ve yöneticilere aktarmasıyken; işlevsel yetki genişliği, mer-
kezi otoritenin belirli bir konudaki karar alma ve uygulama gücünü yine 
belirli bir konu çerçevesinde faaliyetlerini yürüten bir kurum veya kuru-
luşa devretmesidir (Eryılmaz, 2015: 67).

Kamu yönetimi açısından uygulamaya bakıldığında, tüm ülkele-
rin faaliyetlerin gerçekleştirilip, hizmet sunumunun başarılı bir biçim-
de yapılabilmesi için merkezi ve yerinden yönetim anlayışlarını birlikte 
uyguladıkları görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında yetki genişliği, 
merkezi yönetim anlayışı içinde yer almakla beraber, aslında yerinden 
yönetime geçiş niteliği taşımaktadır (Yılmaz, 2007: 1247-1248). Bölge-
sel düzeyde yetki genişliği esasının uygulanması, aslında merkezi ida-
re altındaki yönetimin yumuşatılmış bir biçimi olup, merkezi yönetim 
anlayışının sakıncalarını azaltmaya yöneliktir (Çetin, 2018: 97). Bunun 
sayesinde, merkezi otorite elinde bulundurmakta olduğu yetkilerin bir 
bölümün daha alt basamaktaki birimlere ve bu birimlerin başında bulu-
nan yöneticilere devrederek hem merkezi idarenin yükünü hafifletmekte, 
hem de hizmetlerin sunumunun içinde bulunulan şartlar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine imkân sağlamış olmaktadır (Eryılmaz, 2015: 76).

Yetki genişliği, sadece merkezi otoritenin merkezden uzak olan 
uzantılarında kullanılmakta olan bir yetki değildir. Merkez idare içinde 
uygulanabileceği gibi, bir kurum veya kuruluş içinde de uygulanması 
mümkündür. Bir organizasyon teşkil edilirken, ilgili kuruluşun yöneti-
cisinin belirli bir takım konular üzerinde karar alma gücü, daha alt ba-
samaklardaki mercilere terkedilmiş olabilir. Bu sayede kimi yönetici ve 
görevlilere, kendi başlarına karar alarak, bu kararları uygulama yetkisi 
verilmiş olmaktadır (Koçak, 2013: 105-106).  Yetki genişliği de hiyerar-
şik düzen içinde ele alınması gereken bir konudur. Gerek yetki geniş-
liğini kullanan kişiler ve gerek yetki genişliğine dayalı biçimde alınan 
kararlar merkezi otoritenin hiyerarşik şekilde denetimine tabidir. Yani 
yetki genişliği ile alınan kararlardan ve gerçekleştirilen uygulamalardan 
etkilenen kesimler, hiyerarşik düzen içinde bir üst kademeye şikâyet ve 
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itirazlarını bildirebilmektedirler (Eryılmaz, 2015: 77). Yetki genişliğinin 
özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Koçak, 2013: 106):

• Yetki gerçekte merkezi idareye aittir,

• Merkeze ait bu yetki yine merkez adına kullanılmaktadır,

• Yetki genişliği kapsamında kullanılan yetkiler, ulusal kamu 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılırlar,

• Yetki genişliği hiyerarşik düzen içinde gerçekleştirilir ve yetki 
genişliğini kullanan yöneticilerde merkezi otoritenin hiyerarşi-
sine bağlıdırlar,

• Yetki genişliği kapsamında kullanılmakta olan yetkileri çer-
çevesinde ortaya çıkan gelirler ve giderler merkez tarafından 
karşılanır.

Vesayet de yerel yönetimler açısından bir diğer önemli ilkedir. 
Kelime anlamı olarak bir diğer ifade biçimi “denetim” olan vesayet 
kavramı Türk dil Kurumu tarafından, “bir görevin yolunda yürütülüp 
yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma” şeklinde tanımlan-
maktadır (https://sozluk.gov.tr/). Denetim, kuruluşların hedefledikleri 
amaçlar çerçevesinde farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Güçlü 
anlamıyla denetim, baskı kurmak, otorite sağlamak, zorlamak, üstünlük 
gibi anlamlarda kullanılırken daha zayıf anlamda ise; düzeltme, incele-
me, düzenleme, araştırma gibi anlamlara sahiptir (Önen ve Eken, 2016: 
217-218). Denetim kavramı ihtiva ettiği anlamlar çerçevesinde birbirine 
yakın olmakla beraber, farklı şekilde tanımlanmaktadır. Belirli hedefler 
doğrultusunda yapılan plan uyarınca, gerçekleştirilmesi amaçlanan iş-
lemlerin gerçekleştirilme seviyesini, yapılan faaliyetin etkili, doğru ve 
verimli bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, eğer faaliyet 
yapılırken bir sorunla karşılaşılmışsa bu sorunun sebeplerini araştırarak, 
yorumlamak denetim olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 2004: 67). Bir di-
ğer tanıma göre ise denetim, yönetimsel işlemlerin, yapılan plan çerçeve-
sinde ve verilen emirlere göre belirlenmiş ilkeler doğrultusunda etkin bir 
biçimde yapılıp yapılmadığının anlaşılmasını sağlayan araçtır (Önen ve 
Eken, 2016: 217-218). Denetim kavramı, kamu yönetimi konu olduğun-
da gerek denetimi yapan taraf ve gerek denetimin niteliğine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Bu bakış açısıyla denetim yönetsel güce sahip kişi 
ve kurumlar tarafından gerçekleştiriliyorsa “idari (yönetsel) denetim”, 
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yargı organı tarafından gerçekleştirilmekteyse “yargısal denetim”, yasa-
ma organı tarafından gerçekleştirilirse “siyasal denetim” ve kamuoyunun 
gerçekleştirdiği bir denetimse “kamuoyu denetimi” şeklinde adlandırıl-
maktadır (Gözübüyük, 2004: 363).

Vesayet denetimi ise, gerek devletin birlik ve beraberliği ile bü-
tünlüğünü ve gerek kamusal hizmetlerin ülkenin bütününde birbiri ile 
uyumlu ve standart şekilde yürütümü için devletin sahip olduğu tüzel 
kişiliğin ve bunu temsilen merkezi otoritenin, yerel yönetim kuruluşlarını 
denetleme yetkisidir (Berkün, 2017: 651-652). Vesayet denetimi, sınırlı 
bir denetim yetkisi olmakla beraber, yasalarla belirlenmiş hallerde, mer-
kezi otoritenin yerel yönetim kurumlarının gerçekleştirmiş olduğu işlem 
ve faaliyetler üzerindeki denetim yetkisidir. Vesayet denetiminin özellik-
leri ise şunlardır (Gözler, 2010: 50-51, Keleş, 2000: 375-377):

• Merkezi otoritenin herhangi bir yerel yönetim kurumu üzerinde 
denetim yetkisine haiz olabilmesi için, merkezi otoritenin bu 
yetkiyi açık bir biçimde yasalardan almış olması gerekir.

• Vesayet denetimi yetkisi istisnai niteliktedir.

• İstisnai bir yetki olması, vesayet denetimini yoruma açık hale 
getirir.

• Vesayet denetimi kural olarak, düzeltme yetkisi ile emir verme 
ve talimat verme yetkilerini kapsamaz.

Yönetim birliğinin sağlanması için, merkezi otoritenin vesayet de-
netimi yetkisiyle kanunların, ülke içinde farklı bölgelerde aynı biçimde 
yorumlanarak uygulanması sağlanabilmektedir. 1982 Anayasası da 123. 
Maddesinde “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür” ifadesine yer 
vermektedir. Burada bahsi geçen “idare” hem merkezi idareyi hem de 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamakta, ayrıca merkezi idare 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bütünlüğe vurgu yapıl-
maktadır (Koçak, 2013: 94-95). 1982 Anayasası’nın merkezi otoritenin 
yerel yönetim kurumları üzerindeki vesayet yetkisine 127. Madde ’de yer 
verildiği görülmektedir. İlgili madde uyarınca “Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 
şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum ya-
rarının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması ama-
cıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
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sahiptir” ifadesiyle vesayet yetkisine açıkça atıfta bulunulmaktadır (T.C. 
Anayasası, 1982: Madde 127). Anayasa’nın 127. Maddesi uyarınca mer-
kezi otoritenin yerel yönetim kurumlarını şu yönlerden denetlediğini söy-
leyebiliriz (Koçak, 2013: 95):

• Yürütülen kamu hizmetlerinin, ülke genelinde birlik içinde su-
nulması,

• Yönetimsel açıdan bir bütünlük çerçevesinde hizmetlerin su-
numunun gerçekleştirilmesi,

• Kamu yararının gözetilerek, korunması,

• İhtiyaç duyulan hizmetlerin gereği gibi sunularak karşılanma-
sıdır.

Anayasa incelendiğinde, merkezi otoritenin yerel yönetim kurum 
ve kuruluşlarını denetlemesi biçiminde meydana gelen bu denetim yet-
kisinin (vesayet denetimi), zamanla tüzel kişiliğe sahip bir kurumun bir 
diğer tüzel kişiliğe sahip kurumu denetlemesi anlamına geldiği görül-
mektedir. Günday (2004: 75), vesayet denetimi kavramının bazı durum-
larda yerel düzeydeki tüzel kişiliğe sahip kurumlar arasındaki ilişkiyi 
ifade etmek için kullanılsa da, idari vesayet kavramının aslında merkezi 
idarenin yerel yönetim kurumlarını denetlemesi biçiminde kabul edilme-
si gerektiğini belirtmektedir.

Koçak’ta (2013: 96-97), Günday’ın (2004: 75) belirttiği üzere idari 
vesayet yetkisinin merkezi otorite ile yerel yönetim kurumları arasında 
yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen (hiyerarşik) bir denetim yetkisi 
olduğunu belirtmektedir. Bunu gerekçesini ise birbirini denetleyecek tü-
zel kişilikler arasında öncelikle ast-üst ilişkisinin bulunması gerekliliği 
olarak açıklamaktadır. Konu bu çerçeveden ele alındığında yerel yönetim 
kuruluşlarının birbirini idari vesayet açısından denetlemesinin mümkün 
olmadığını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Yine Koçak’a (2013: 
97) göre, aralarında hiyerarşik yapıya dayalı olarak ast-üst ilişkisi bu-
lunmayan, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde, sunulan hizmetlerde 
birlik ve beraberliğin sağlanarak herhangi bir aksama ya da gecikme ya-
şanmaması için tüzel kişiliğe sahip bir kurum ve kuruluşun gerçekleştir-
diği faaliyetleri bir diğer tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşunun 
onayına sunması veya onayının aranması durumunu “Kanuni Vesayet” 
kavramı ile açıklamak daha doğru olacaktır.
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İdari vesayet yetkisi ve özerklik arasındaki ilişki burada önem ka-
zanmaktadır. Tortop vd. (2006: 56-58) özerklik kavramı ile özerk yönetim 
kavramlarının, merkezi otoritenin genel hiyerarşik denetiminin dışındaki 
idareler için kullanıldığını belirtmektedirler. Özerklikten ve yönetim de 
özerk bir anlayıştan söz edebilmek için öncelikle, yürütülebilir ve kesin 
karar alma konusunda yetki, merkezi otoriteye karşı organların bağım-
sızlığı ve yerine getirilecek hizmetlerle doğru orantılı olarak ekonomik 
kaynaklara sahip olmak gerekmektedir. Bu durum ilk anda genel idareyi 
oluşturan yapıların (merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşları) sanki 
birbirilerinden ayrılmış bir görüntü ortaya koymalarına sebep olsa da, 
gerek kuruluşları ve gerek görevleri açısından tamamen bağımsız bir ya-
pıda değillerdir. Bu yapılar birbirilerinden tamamen bağımsız olsalardı, 
yerel yönetim kuruluşları devlet yapısından ayrı yapılanmalar olurlardır 
(Önen ve Eken, 2016: 219-220). Kamusal hizmetleri sunmak için devlet 
aygıtı tarafından oluşturulan tüm kuruluşlar, özerk olsalar bile, devle-
tin merkezi idaresinin denetimi ve gözetimine tabi ve yine devletin bir 
organı olarak kabul edilmektedirler. Özerkliğin çok geniş bir biçimde 
görüldüğü yönetim sistemlerinde dahi merkezi otoritenin, özerk olan yö-
netimler üzerinde belirli ölçülerde de olsa denetim yetkisinin olduğu ve 
bu yetkinin kullanıldığı görülmektedir (Kalabalık, 2005: 708).

Önen ve Eken (2016: 220) idari vesayet yetkisinin, özerklik un-
surunu ortadan kaldırmadan ve engel olmadan, bu durumu geliştirerek, 
koruyucu bir rol oynayabileceğini söylemektedirler. Vesayet denetiminin 
çok katı uygulanması sonucu merkezi otorite diğer kurum ve kuruluşların 
özgür bir biçimde işlemlerde bulunarak, hizmet sunmalarını kısıtlıyor-
sa özerklikten bahsedilemeyecektir. İdari vesayet denetimi ile özerklik 
arasında genişlik ve darlık konusunda ters orantı olduğunu; yani birinin 
artması durumunda diğerinin azalacağını söylemek mümkündür. İdari 
vesayet denetimi özel, idari özerklik ise genel bir yetkidir. Bu noktadan 
hareketle kanun koyucu, bu iki durum arasındaki dengenin iyi bir bi-
çimde sağlanması adına ilk önce idari özerkliği tespit ederek sonrasında 
idari vesayet denetimi konusundaki yetkiyi belirlemelidir. İdari vesaye-
tin doğru bir biçimde ve uygun bir amaçla uygulanmadığı durumlarda, bu 
istisnai konumdaki denetim yetkisi hiyerarşik bir denetime dönüşerek, 
özerk kurumların bu özelliğinin ortadan kalmasına ve merkezi otoritenin 
bir uzantısı haline gelmelerine sebep olabilecektir. İdari vesayet deneti-
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mi yetkisi ile özerklik arasındaki bu ters orantılı ilişki, merkezi otoritenin 
bu denetim yetkisinin yumuşatılmasıyla ortadan kaldırılabilecektir.

Kural olarak yerel yönetim kurumları özerk olmalıdır. Bununla be-
raber idari vesayet denetimine tabi olmaları ise daha önce de belirtildiği 
üzere istisnai bir durumdur. Bir başka ifadeyle, merkezi otoritenin, yerel 
yönetim kurumlarını idari vesayet denetimine hangi faaliyetler üzerinden 
tabi tutabileceğinin yasalarla açık ve net bir biçimde belirtilmesi gerek-
mektedir. İdari vesayet denetimi yetkisi sadece kanunda belirtilen kişi 
ya da merci tarafından kullanılabilmekte; ayrıca bu yetki devredileme-
mektedir (Koçak, 2013: 97, Giritli, vd., 2001: 201).

İdari vesayet kavramının kimi zaman Medeni Kanun’daki “medeni 
vesayet3” kavramı ile karıştırıldığı görülmektedir. Ancak “idari vesayet” 
ve “medeni vesayet” kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır. Me-
deni Kanunu’muzdaki vesayet kavramı, vesayet altında bulunan bireyin 
haklarının ve çıkarlarının korunması amacını taşımaktadır. Bu bakış açı-
sıyla Medeni Kanun uyarınca vesayet altına alınan bireyin kendisine ait 
olan hakları kullanmak için ehliyete sahip olmadığı görülmektedir. Bu ve 
benzeri durumlarda olan bireylerin çıkarlarının ve haklarının korunması 
adına bir “vasi” tayin edilmektedir. Ancak idari vesayette amaç yerel 
yönetim kurumlarının hak ve menfaatlerinin korunması değil, aksine ye-
rel yönetim kurumlarının gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve hizmetler 
karşısında toplumun ve toplumun üyesi olan bireylerin korunmasıdır. 
Diğer taraftan, medeni vasiyet uygulamasında, vasi olarak atanan kişi 
veya kişiler, vesayetleri altında bulunan bireylerin adına irade açıklama-
sı yapmak için gerekli yetkiye sahiplerken; idari vesayet uygulamasında 
merkezi otoritenin, yerel yönetim kurumunun hangi faaliyet ve hizmetle-
rine yönelik olarak vesayetten doğan denetim yetkisini kullanabileceği 
belirtilmektedir. Yine idari vesayet uygulamasında, merkezi otorite istis-
nai durumlar dışında (kamusal hizmetlere yönelik ihmalin ortadan kal-
dırılması, kamusal hizmetlerde gecikme yaşanmaması vb.) vesayete tabi 
olan yerel yönetim kurumunun yerine faaliyette bulunamamakta, onun 
yerine geçememektedir (Koçak, 2013: 97).

3 “Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve istisnaî olarak, velâyet altına 
alınmamış bazı erginlerin korunması amacıyla kabul edilen bir hukukî kurum” (Koç, 
2005: 99).
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Yerel yönetimlerle ilgili olarak bir diğer önemli ilke de “özerklik” 
ilkesidir. Türk Dil Kurumu özerkliği, “bir grubun ya da kurum ve kuru-
luşun kendisine has bir kanun çerçevesinde, kendi kendisini yönetme 
hakkına haiz olması, uyacağı kanunları kendisinin tayin etmesi, yönetim 
açısından dış denetimden bağımsızca kendi davranışlarını düzenleyerek, 
yön vermesi” biçiminde tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Bir di-
ğer kullanımı “otonomi” olan özerklik kavramı Latince kendi kendini 
yönetme anlamına gelen “autos” ve karar alma/yönetme anlamlarına ge-
len “nomos” kelimelerinin birleşimi ile türemiştir  (Özer, 2014: 366). 
Anlam olarak herhangi bir sınırlama olmadan serbest biçimde hareket 
etme kabiliyeti, kendi kurallarını koyarak kendini yönetmek olan özerk-
lik/otonomi kavramı bir diğer tanıma göre de; kişi, topluluk ile çeşitli 
kurum ve kuruluşların, gerçek kişilerin veya tüzel kişiliklerin haklarını 
ihlal etmeyecek biçimde, hem ulusal hem de uluslararası hukuk kuralla-
rına uygun şekilde kendilerini ilgilendiren konularda karar alma yetki-
sidir. Kurum ve kuruluşların kendilerine ait faaliyetleri verimli ve etkin 
bir biçimde yerine getirmesi için kullanılan özerklik, yetkili kurum ve 
kuruluşların veya kişilerin kendi kendilerine karar alarak uygulayabil-
mesi anlamına gelmesine rağmen, özerklik hiçbir şart altında hukuka ve 
kanunlara aykırı bir yönde kullanılamaz (Önen, 2019: 667).

Özerklik uygulaması, belirli bir hizmetle ya da belirli bir yerel top-
luluğa yönelik sunulacak hizmetlerle ilişkili olmasından hareketle ilgili 
kurumlara ya da kuruluşlara tanınmaktadır. Özerklik ihtiva ettiği nitelik 
doğrultusunda amaç, kapsam, yapı ve derece olarak farklılık gösterebil-
mektedir (Karakılçık, 2016: 49). Nitelik açısından özerklik ilkesinin iki 
farklı biçimde uygulandığı görülmektedir. Bunlardan ilki “kendi ken-
dini yönetme” şeklindedir. Bu doğrultuda özerklik kavramı hem idari 
hem de ekonomik özerkliği içinde barındırmaktadır. İkinci olarak ise 
“kendi geleceğini belirleme” biçimindedir. Bu çerçevedeki özerkliğe 
siyasi özerklik/otonomi adı da verilmektedir. Siyasal nitelikteki özerk-
liğin de ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bunlardan ilki, federe 
devlet yapılanması şeklindeki örgütlenmelerdir. Bu şekildeki yapılanma-
larda, devleti aygıtını yönetme açısından çok geniş hukuksal, yönetsel ve 
ekonomik otonominin söz konusu olduğu görülmektedir. Diğer uygulama 
biçiminde ise, ülkenin federal biçimde örgütlenmiş bir devlet yapısı için-
de bulunmasının veya bulunmamasının herhangi bir önemi yoktur. Bu 
şekildeki siyasi özerklik uygulamasının amacı gerek dini, gerek etnik 
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ve gerek diğer ayrım noktalarına bağlı biçimde ortaya çıkan toplumsal 
çatışmaları ortadan kaldırmak için belirli bölgelere özerklik verilmesidir 
(Arıkboğa, 2015: 20, Önen, 2019: 668).

İdari anlamda ve siyasal anlamda özerklik kavramları birbirlerin-
den farklı kavramlardır. Siyasi özerklikte, tüzel kişiliğe sahip kurum ve 
kuruluşun kendine ait kanunları çıkarma yetkisi bulunmaktadır ve yine 
kendine ait olarak çıkardığı bu kanunlar doğrultusunda yönetme hakkına 
haizdir. Bu çerçevedeki özerklik uygulamasında politik gücün, merkezi 
otorite ile yerel yönetim kuruluşları arasında paylaşıldığı görülmektedir. 
İdari anlamda özerklikte ise, özerk kurum ve kuruluşlar kanun çıkarma 
ve uygulama yetkisine sahip olmamakla beraber, merkezi otoritenin ağır 
ve hantal yapısı giderilerek, özerkliği bulunan kurum ve kuruluşun kendi 
içinde en akılcı kararı alacak biçimde hareket etmesine olanak sağlan-
mış olur. Özerklik kavramının en önemli özelliği olarak karar alıp, bu ka-
rarları uygulama açısından herhangi bir dayatmaya veya zor kullanmaya 
gerek olmadan, ilgili kurum ve kuruluşların organizasyon yapılarını oluş-
turarak, kendi iradelerini belirleyebilmeleridir. Karar organları serbest 
bir biçimde oluşturulduktan sonra, bu organların kararlarını herhangi 
bir etki altında kalmadan veya zorlama olmadan almaları gerekmektedir.  
Özerkliğin bu özelliği sayesinde, merkezi otoritenin yükü hafiflerken, ka-
rarlar özerklik tanınmış kurum ve kuruluşların uzmanlığı ile daha verimli 
ve etkin biçimde alınarak uygulanabilmektedir (Önen, 2019: 668-669, 
Aktalay, 2011: 100-101, Eryılmaz, 2011: 111). Gerçek anlamda özerk-
likten bahsedebilmek için bir kurum veya kuruluşta bulunması gereken 
özellikler ise şu şekildedir (Önen, 2019: 669-670):

• Kendi kendine karar alabilme yetkisi: Özerklikten söz edebil-
mek için karar alan kurum veya kuruluşun almış olduğu karar-
ların herhangi başka bir merci veya otoritenin onay ve iznine 
tabi olmaması gerekmektedir.

• Özerk olan kurum veya kuruluşun ilgili organlarının bağımsız 
olması gerekir: Özerk kurum veya kuruluşun merkezi otoriteye 
karşı bağımsız olması gerekir. Bu bağımsızlığın en önemli gös-
tergeleri ise özerk kurum veya kuruluşun ilgili organlarının se-
çimle belirlenerek iş başına getirilmesi, yine seçimle iş başına 
gelen bu organların yasal dayanağı olmayan ve keyfiyet içeren 
uygulamalarla görevden alınamamasıdır.
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• Özerk kurum ve kuruluşların ekonomik ve mali kaynakları-
nın olması: Mali özerklik olarak adlandırılabilecek bu durum, 
özerk olan kurum veya kuruluşun ekonomik anlamda yeterli 
kaynaklara sahip olarak, dayatma ve zor altında kalmadan ken-
di kararlarını serbest bir şekilde alabilmesi ve harcamalarını 
da özellikle merkezi otoritenin baskısına maruz kalmadan ya-
pabilmesidir.

Yerel yönetimler ve özerklik ilişkisi içinde ele alınması gereken 
bir diğer önemli konu da yerel özerklik ve yerel demokrasi ilişkisidir. 
Merkezi yönetimler düzeyindeki seçme ve seçilme sürecinin aksine ye-
rel düzeyde yapılan seçimlerde, temsilciler ve seçmenler arasındaki top-
lumsal ve bölgesel yakınlığın daha fazla olması, yerel seviyede yapılan 
seçimlerde daha etkin ve verimli bir seçim sürecini ve toplumsal deneti-
mi beraberinde getirmekte ve bu durum demokrasiyi de geliştirmektedir 
(Yontar ve Özer, 2018: 101).

Günümüz şartları açısından özerkliği olan yerel yönetimlerin hiz-
met üretme ve sunma açısından en etkili mekanizmalar olduğu belirtil-
mektedir. Bu açıdan yerel yönetimlerin sundukları hizmetleri verimli ve 
etkin bir biçimde sunmalarının temel koşulu olarak yönetsel ve ekono-
mik özerkliğe sahip olmaları gösterilmektedir. Konu özerklik ve demok-
rasi arasındaki ilişki çerçevesinde ele alındığında, yönetsel ve ekonomik 
özerkliğin, yerel düzeydeki demokrasinin hangi seviyede ve ne kalitede 
gerçekleştiğinin göstergelerinden olduğunu söylemek mümkündür. Bu-
rada bahsedilen idari özerklik ise siyasal özerklik değil, yerinden yöne-
tim açısından sağlanan özerkliktir (Yontar ve Özer, 2018: 101-102).

Özerk bir yapının varlığı, bu yapıdaki kurum ve kuruluşlara kendi 
kendini yönetme yetkisi vermekle birlikte, bu yetkinin amacı yerel yöne-
tim birimlerine merkezi otorite içinde ayrıcalıklı bir konum oluşturmak 
değildir. Özerk bir yapının varlığının önemi, bu durumun aksine yerel 
düzeyde sunulacak hizmetlerin çoğulcu bir demokrasi anlayışı çerçeve-
sinde gerektiği şekilde yerine getirilebilecek olmasıdır. Yerel yönetimle-
re verilmiş olan özerk statünün sadece yönetme konusunda verilen yetki-
lerle değil, aynı zamanda sağlanmış olan ekonomik kaynakların yeterlilik 
seviyesi ile de belirlendiği görülmektedir. Bundan dolayı özerk statüdeki 
yerel yönetim birimlerinin ekonomik kaynaklarının çeşit ve nitelikleri 
yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu özerk statünün seviyesiyle de 
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doğrudan doğruya ilişkilidir. Bu çerçevede bir yönetim biriminin ister 
yerel düzeyde olsun ister sadece belirli bir hizmetle ilişkili olsun, ekono-
mik olarak değil de sadece yönetim açısından karar alma yetkisine sahip 
olmaları onları özerk olarak kabul etmek için yeterli olmamaktadır. Yerel 
düzeyde yönetim birimlerinin özerk statüleri, yerel yönetim anlayışının 
demokratik olmasının en önemli göstergesidir ve ideal düzeyde yerel 
demokrasinin sağlanması için de en büyük güvence kaynağıdır. Yerel 
yönetimlere bu özerk statü verilmediği müddetçe yerel seviyede demok-
rasiden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu durumun sağlanabilmesi 
ve yerel seviyede demokrasinin sağlıklı bir biçimde işletilebilmesi için-
de, yerel yönetim birimlerine hem yönetsel anlamda hem de ekonomik 
anlamda özerkliğin beraberce verilmesi gerekmektedir (Özbudun, 2019: 
26, Kalabalık, 2005:474, Yontar ve Özer, 2018: 102). 

Özerklik ve yerel yönetimler arasındaki ilişki biraz daha detaylı ele 
alındığında, yerel özerklik kavramını, sunulan kamusal hizmetlerin, ülke 
içinde farklı bölgeler de ve yine farklılaşan ihtiyaçlar ve ortaya çıkan 
sorunlar çerçevesinde, daha iyi sunularak yerel topluluktaki bireylerinde 
bu hizmetleri sunacak organların seçimine hiçbir dayatma ve zor altında 
kalmadan katılmaları olarak tanımlamak mümkündür. Yerel yönetim bi-
rimlerinin karar alma ve uygulamaya yönelik organlarının belirli değer-
ler doğrultusunda seçimle yönetime geldikleri ve demokratik oldukları 
kadar özerk bir statüye sahip oldukları da görülmektedir. Yerel özerklik 
ve yerel demokrasi kavramları arasındaki ilişki de bu durumun bir yan-
sıması olarak kendini göstermektedir (Acar, 2019: 281).

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ayrım yapılırken si-
yasi ve yönetsel noktaların ötesinde asıl önemli olan nokta hizmet sunu-
mudur. Yerel yönetimlerin varlık sebebi olarak gösterilen farklı bölge-
lerde yaşayan yerel toplulukların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap vererek, 
ortaya çıkan farklı problemleri çözmek düşüncesi beraberinde ayrı ama 
tam bağımsız olmayan bir yönetim yapısını da beraberinde getirmektedir. 
Özerklik/otonomi kapsamında ele alınabilecek bu durum, yerel halkın 
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması fikri ile doğru orantılıdır.

 Birçok açıdan yerel yönetim birimlerinin merkezi otoriteden çe-
şitli konularda bağımsız olarak özerk bir statüde faaliyet göstermeleri 
önem taşırken; ön plana çıkan durumların yerel demokrasi ve bununla 
bağlantılı idari özerklik ile mali ve ekonomik yönden özerklik olduğu 
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görülmektedir. Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması o bölge içinden 
çıkan yöneticiler ve o bölgede teşkil edilen yerel yönetim birimleri tara-
fından daha verimli ve etkili sağlanabilir düşüncesine paralel olarak, bu 
yöneticilerin, kurumların ve karar alarak uygulayacak organların göreve 
getirilmesinde yerel halkın da katılımının sağlanması yerel düzeydeki 
hizmetlerin daha sağlıklı sunulmasına yardımcı olacaktır. Demokrasinin 
gereği olan katılım ve yönetimin halk tarafından denetlenmesi, halkın 
ihtiyaçlarına cevap verilemediği durumlarda yerel yönetimlerin yine halk 
tarafından değiştirilebilmesine olanak sağlayacağı için hizmet sunumun-
da sürekli bir iyileştirme arayışını de beraberinde getirecektir.

Ancak bunun sağlanabilmesi için tam bağımsızlık değil idari an-
lamda bir özerklik gerekmektedir. Merkezi otorite kimi konularda ve 
kanunla belirlenmiş sınırlar çerçevesinde karar alma ve aldığı kararları 
uygulama yetkisinin bir kısmını yerel düzeyde yönetim birimlerine dev-
rederek hem bu özerkliği sağlamış olmakta hem de merkezi otorite üze-
rindeki baskıyı azaltmış olmaktadır. Ancak bu idari anlamdaki özerkliğin 
bir anlam kazanabilmesi ve amacına uygun biçimde gerçekleşmesi için 
aynı zamanda ekonomik ve mali özerklikte gerekmektedir.

Yerel yönetim birimlerinin, yerel düzeyde farklılaşan ihtiyaçlara 
yönelik sağlıklı bir biçimde hizmet sunabilmeleri için kendi mali kay-
nakları olmalıdır. Ancak ekonomik ve mali özerklik ile kastedilen sade-
ce kendine ait ekonomik kaynaklara sahip olmak değil, bu kaynakları 
yasalar çerçevesinde herhangi bir baskı altında kalmadan ve merkezi 
idareden bağımsız olarak kullanabilmektir de. Daha öncede belirtildiği 
üzere merkezi otoritenin tam ve zamanında tespit etmekte zorlandığı kimi 
yerel sorunların çözümü sadece yerel yönetimlere verilecek idari özerk-
likle mümkün olmayacaktır. Bu problemleri ortadan kaldırmak için tam 
ve zamanında kaynak edinip, bu kaynakları kullanabilme yetkisi de bir 
o kadar önemlidir.

Yerel yönetimlerle ilgili son ilke ise “yerellik” ilkesidir. İkincil 
durumda bulunmak, yardımcılık anlamlarına gelen yerellik kavramı, bir 
kurum veya kuruluşu, kişiyi veya davranışı güçlendirmek gibi anlamlar-
da da kullanılmaktadır. Yerellik ilkesi, devlet aygıtının sahip olduğu güç 
ve otoriteyi sınırlamayı amaçlayan bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu çerçeve içinde yerellik ilkesinin üç ayrı uygulama alanı ile karşılaşıl-
maktadır. Bunlardan ilki “özelleştirmedir”. Özelleştirme ile özel sektör 
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ile kamu sektörü arasında sorumlulukların paylaştırılması amaçlanmak-
tadır. İkinci uygulama alanı ise, bir ülkenin coğrafi sınırları içinde so-
rumluluk ve yetkilerin farklı yönetim birimleri arasında pay edilmesidir. 
Yerellik ilkesinin üçüncü ve son uygulama alanı ise, uluslararası düzey-
de ülkeler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri konu 
almaktadır (Yıldırım, 2014: 132).

Yerel yönetimler açısından ele alındığında yerellik ilkesinin, mer-
kezi otorite ile yerel yönetim kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlediği 
görülmektedir. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında yerellik 
ilkesinin çeşitli yönetsel birimlerin arasındaki ilişkileri de kapsadığını 
söylemek mümkündür. Bu bakış açısı ile üst kademeden alt kademe-
ye doğru idari birimlerin birbirlerine yardımcı oldukları görülmektedir. 
Kamu hizmetlerinin halka sunulmasında, yerellik ilkesi çerçevesinde en 
alt basamaktan üst basamağa doğru bir yapılanma bulunmaktadır. Sunu-
lacak hizmetin halka en yakın idari birim tarafından sunulması esastır. 
En alt idari birim tarafından bu hizmet verimli ve etkili bir biçimde su-
nulamıyorsa veya hiçbir şekilde sunumu gerçekleşmiyorsa ancak o za-
man bir üst idari birim bu hizmetin sunumunu üstlenmektedir. Bu hizmet 
sunum silsilesi içinde merkezi yönetim birimi en son başvurulacak ve 
hizmet sunumu beklenecek mercidir (Kırışık, 2013: 3).

Başta bölgesel olarak farklılık göstermesi gereken ve kamu tara-
fından sunulan hizmetlerin tamamının merkezi yönetim tarafından ger-
çekleştirilmesi uygulama açısından mümkün görülmemektedir. Merkezi 
yönetim birimlerinin böyle bir çaba içine girmesi ise sunulan hizmet-
lerin verimlilik ve etkinliğini azaltarak hedeflenen toplumsal amaçlara 
ulaşılmasını zorlaştıracak hatta imkânsız hale getirebilecektir. Ayrıca bu 
ve benzeri çabaların yerel demokrasinin işletilmesine de zararları ola-
bileceği gibi halkın kamu tarafından sunulan hizmetleri olan ilgisini de 
zayıflatacağını söylemek doğru olacaktır. Bu ve benzeri problemler yerel 
yönetimlerin merkezi yönetim anlayışının yanında hizmet sunucuları ola-
rak ortaya çıkmasını sağlamıştır (Belli, 2017: 79). Bu doğrultuda yerellik 
ilkesinin de, yerel yönetimler ve hizmet sunumu çerçevesinde yerelleşme 
tartışmaları ile gündeme geldiği görülmektedir. Kelime olarak çeşitli an-
lamları bulunmakla beraber, yerel yönetimler ve hizmet sunumu çerçe-
vesinde çok net bir tanımı bulunmayan yerellik ilkesini, hizmet sunumu 
açısından halka en yakın idari birimin gereken hizmetleri gerçekleştir-
mesi olarak ifade etmek mümkündür. Yerellik ilkesini ön plana çıkaran 
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bir diğer önemli durum da bireyin ön plana çıktığı yönetsel ve ekonomik 
anlayıştır (Zeyrekli ve Ekizceleroğlu, 2007: 29, Aydın, 2012: 317).

Yerellik ilkesi bireyi odak noktasına almakta, bireyin kendi ken-
dine yapabileceği faaliyetlerde devletin ve devlet otoritesinin müdaha-
lesini uygun görmemektedir. Bu çerçevede merkezi otoritesi çok güçlü, 
geleneksel, müdahaleci ve egemenlik hakkını halkla veya yerel düzeyde 
yönetim birimleri ile paylaşmayan devlet modeli değil, birey merkezli 
etkin devlet modeli yerellik ilkesi ile bağdaşmaktadır (Barlas ve Kara-
göz, 2007: 158). Yerellik ilkesinin bireyi merkeze alan anlayışı ile yerel 
düzeydeki hizmetlerin sunulmasında yine yerel halktan faydalanılması, 
bu sayede yerel demokrasinin işletilmesi ve kıt kaynakların daha akılcı 
bir biçimde kullanılması hedeflenmektedir. Yerellik ilkesi yerel yöne-
timler bağlamında çoğunlukla sunulacak hizmetlerin halka götürülmesi 
anlamında kullanılmakla beraber, asıl anlamının hizmetin gereken yerde 
ve gereken zamanda sunulması olduğunu söylemek daha doğru olacaktır 
(Kırışık, 2013: 3).

Yerellik ilkesinin çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerden 
ilk ve belki de en önemlisi yerel yönetim süreçlerinde ve uygulamaların-
da özerklik anlayışını ön plana çıkararak güçlendirilmesini sağlamaktır. 
Bu sayede merkezi otorite ile yerel yönetim birimleri arasında yetki ve 
sorumlulukların paylaşılmasını düzenleyerek, topluluk yetkilerini sınır-
landırmaktadır. Yine çoğunluk içindeki azınlıkların, farklı kültürlerin ve 
seslerin korunarak demokrasinin yerelden başlayıp, genele doğru güçlen-
dirilmesine katkı sağlamaktadır (Özel, 2000: 32). Yerellik ilkesinin bir 
diğer işlevi ise merkezi otoritenin yerel seviyede sunulması gereken hiz-
metleri yerel yönetim kurumlarına devretmesidir. Özellikle yerel halkın 
farklılaşan ihtiyaçları çerçevesinde sunulması gereken hizmetlerin yerel 
yönetimler tarafından sunulmasının, merkezi yönetim tarafından sunul-
masına göre daha rasyonel olacağı belirtilmektedir. Çünkü yerel düzeyde 
veya genel düzeyde, hizmet sunumuna yönelik olarak yerel yönetimlerin 
ve merkezi yönetimlerin birbirlerine karşı çeşitli üstün ve zayıf yönleri 
bulunmaktadır. Ancak unutulmaması gereken konu yerel yönetimlerin 
hizmet sunumunda başarılı olması için idari ve mali özerklik, yapıcı bir 
denetim mekanizması, merkezi yönetimin keyfi uygulamalarda bulunma-
ması gibi çeşitli koşulların oluşması gerektiğidir (Yıldırım, 2014: 134). 
Yerellik ilkesinin bir diğer işlevi de yine demokrasinin işletilmesi ile 
yakından ilişkilidir. Demokratik toplumlarda halkın yönetime katılması 



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika120

açısından, özellikle merkezi otoritesi güçlü ülkelerde yönetim ile halk 
arasında mesafe ve engeller ortaya çıkabilmekte, halkın seçim dönemleri 
dışında iradesini belirtmesi zorlaşmaktadır. Bu durum halkın merkezi 
otoritenin kararlarını sorgulayarak denetlemesini zorlaştırdığı gibi alınan 
kararlara katılımını kimi zaman engellemekte ve yerel düzeyde sunul-
ması gereken kimi hizmetlerin istenilen ölçülerde gerçekleştirilememesi 
gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir (Önder, 2013: 315-316). 
Yerellik ilkesinin bu işlevinin en iyi uygulama örneği, özellikle Avrupa 
Birliği içinde alt basamaktaki yönetim birimlerinin yetkilerinin koruna-
rak arttırılması noktasında kullanılmasıdır. Yerellik ilkesinin bu işleviy-
le birlikte, Avrupa Birliği’nde yerel düzeydeki alt birimlerin daha aktif 
hale gelerek, halkın alınan kararlara en düzeyde katılım sağladıkları gö-
rülmektedir. Ayrıca yerellik ilkesi bu işlevi ile Avrupa Birliği Anayasası 
içinde yer almakta, Avrupa Birliğinin yönetim organları bu sayede karar 
alırken ve işlevlerini yerine getirirken yerellik ilkesini göz önünde tut-
mak durumundadırlar (Yıldırım, 2014: 134-135).

Yerellik ilkesinin özerklik, yetki devri ve yerel demokrasinin işle-
tilerek halkın yönetime en üst düzeyde katılımını sağlamak gibi işlevleri 
yanında çeşitli fonksiyonları da bulunmaktadır. Yerellik ilkesinin önce-
likli amacı, sunulması planlanan hizmetlerin halka en yakın yönetim bi-
rimi tarafından sunulmasıdır. Bu sayede yerel düzeyde farklılık gösteren 
ihtiyaçlara ve ortaya çıkan sorunlara daha etkili, verimli ve hızlı çözümler 
getirilebileceği belirtilmektedir (Çevik, 2007: 115). Sunulması planlanan 
yerel düzeydeki hizmetlerin, bu hizmetlerden faydalanacak halk kitle-
sine yakınlığı, idari ve mali özerklik çerçevesinde hesap verilebilir bir 
yapıyı ve sunulan hizmetlerin maliyeti ve ekonomik kaynakları açısından 
bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Bu yolla halkın yürütülen kamu 
politika ve uygulamalarını kabullenmesi; faaliyetlere ve gerçekleştirilen 
hizmetlere gönüllü bir şekilde ve aktif olarak katılımı gerçekleştirilebil-
mektedir. Tüm bunlar çerçevesinde yerellik ilkesinin fonksiyonlarını şu 
şeklide sıralamak mümkündür (Belli, 2017: 79-80):

• Yerel yönetimlerin özerkliklerinin (idari ve mali özerklik açı-
sından) güçlendirilmesi,

• Yerel yönetimlere hizmet sunumu açısından sağlanan yetkile-
rin garanti ve güvenceye alınması,
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• Daha üst basamakta yer alan yönetim birimlerinin, kendi so-
rumluluklarındaki daha alt düzey yönetim birimleri tarafından 
yerine getirilmesi beklenen görevlerini yerine getirebilmeleri 
için onları destekleyerek tamamlamak,

• Yönetim birimleri arasındaki yetki ve görevlerin paylaşılma-
sında akılcı davranılmasını sağlamak,

• Yerellik ilkesinin bütünleştirici yapısından faydalanabilmek-
tir.

Yerellik ilkesi uyarınca kıt kaynakların kullanımında yetki ve so-
rumluluklar belirlenirken, sunulması planlanan hizmet en verimli ve et-
kin biçimde gerçekleştirilmesi için hizmete ihtiyaç duyulan bölge ya da 
alana en yakın yönetim kademesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu bakış 
açısı ile iç ve dış güvenlik ile uluslararası politika gibi belirli hizmet-
ler dışında kalan hemen hemen tüm kamusal hizmetlerin sunumunun 
yerel yönetim birimlerine bırakılması gerekmektedir (Belli, 2017: 80). 
Yerellik ilkesi de bu yaklaşımla, hizmetin sunulacağı topluluğa en yakın 
yönetim birimi olan yerel yönetim kurumlarının güçlendirilerek, ihtiyaç 
duyulan hizmetlerin verimliğini ve etkinliği arttırmayı, bu kurumların ya-
pılarını daha esnek, değişime uyum sağlayabilen ve aktif hale getirmeyi 
hedeflemektedir. Fakat yerel yönetimler düzeyinde merkezi otoritenin 
vesayet denetimi yetkisini kullanması ve ekonomik zorluklar gibi sebep-
lerden dolayı yerellik ilkesinin tam ve sağlıklı bir biçimde uygulanması 
zorlaşmaktadır (Toprak, 2010: 16).

Yerel yönetimlerle ilgili ilkeler incelendiğinde, bu ilkelerin bir-
birleri ile bağlantılı ve yakın ilişkili oldukları görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle bu ilkelerin yerel yönetimler adına bir anlam ifade edebilmesi 
için birlikte gerçekleşmeleri gerekmektedir. Hiyerarşik bir yapılanma 
içinde doğru bir şekilde uygulanan yetki devri ve beraberinde yetki ge-
nişliği, idari ve mali özerkliği yasalarla güvence altına alınarak yerellik 
ilkeleri çerçevesinde hayata geçirilen yerel yönetimlerin, geliştirmeye ve 
tamamlamaya dönük bir vesayet denetimine tabi tutulması gerek yerel 
yönetimleri geliştirecek ve gerek sunulan hizmetlerin kalitesi ile halkın 
katılımını arttıracaktır.

Hiyerarşik yapılanmalar kimi kurum ve kuruluşlar için olumlu so-
nuçlar doğurmasa da (yaratıcılığın ön planda olduğu ve acil kararlar alın-
ması gereken organizasyonlar gibi) özellikle hizmetlerden yararlanacak 
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kitlenin geniş olduğu ve bununla doğru orantılı olarak sunulan hizmet-
lerin nitelik ve sayısının artacağı durumlar için teşkil edilen örgütlerde 
günümüz şartları için vazgeçilmezdir. Yetki karmaşasını ortadan kaldıra-
rak, yerinde ve gerekli bir denetim mekanizması oluşturulması, bununla 
beraber şikâyet ve öneri mercilerinin sağlıklı işlemesi için gerekli olan 
bu yapı ayrıca merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesi adına da önem taşımaktadır. Yasalarla belirlenmiş çeşit-
li kurallar çerçevesinde merkezi yönetimin en üst basamağından, yerel 
yönetim biriminin en alt basamağına kadar kurulması gereken bu düzen 
aynı zamanda yerel düzeydeki hizmetlerin tüm ülke genelinde aynı kalite 
ve standartta sunulması için de önemlidir. Böylesi bir düzenin olmadığı 
durumlarda merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin bağı kopabilecek, bu 
durum yerel yönetim yapılanmalarını kurulma ve teşkil edilme amaçları 
olan yerel halka hizmet sunmaktan uzaklaştırıp, keyfi kararları berabe-
rinde getirebilecektir. Yerel yönetim birimlerinin kurulmasının öncelikli 
amacı olan yerel düzeydeki hizmetlerin yüksek kalitede ve hızlı bir bi-
çimde sunulması, ne tek başına merkezi yönetimin ne de tek başına yerel 
yönetim birimlerinin gerçekleştirebileceği bir amaç değildir. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi ancak iki yönetim birimi arasında koordinasyonun ve 
karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamalarının sonucu olabilir. 

Merkezi idare ve yerel yönetimlerin arasında koordinasyonun sağ-
lanması beraberinde yetki devrini getirmektedir. Tüm yetkilerin, ister 
yerel yönetim ister merkezi yönetim olsun tek bir makam veya kişide top-
lanması hem hiyerarşik düzeni anlamsız hale getirecek hem de yerel yö-
netimlerin teşkil edilmesinin amacına aykırı olacaktır. Aynı ülke içinde 
olmakla beraber farklı bölgelerde ortaya çıkan ve yerel düzeyde çeşitlilik 
gösteren ihtiyaçların giderilerek karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler ge-
tirilmesi, ancak yerel yönetim birimlerinin karar alma ve uygulama konu-
sunda yetkilendirilmeleri veya bir başka ifadeyle merkezi yönetimin yet-
kilerinin bir kısmını yerel yönetimlere devretmesiyle mümkündür. Yerel 
yönetim birimlerinin başarısında yaşanan problemlere hızlı bir şekilde 
çözüm üretmeleri ve yine ortaya çıkan yerel düzeydeki ihtiyaçlara hız-
lı cevap verebilmeleri önemlidir. Bunun gerçekleşmesi ise ancak yetki 
devri ile mümkün olabilecektir. Yaşanan her sorunda veya sunulması 
gereken her hizmette merkezi yönetime danışarak, merkezi yönetimden 
bir karar çıkmasını beklemek hem yerel yönetimlerin varlık sebebini yok 
saymak hem de sorunları çözümsüz bırakmak anlamına gelebilecektir.
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Merkezi yönetim biçiminden yerel düzeydeki sorunları daha hızlı 
çözerek ortaya çıkan ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek için yerel yö-
netime geçiş olarak kabul edilebilecek yetki genişliği, yetki devrine ben-
zeri bir biçimde kendini göstererek yerel yönetim anlayışının ayrılmaz 
bir ilkesi haline gelmektedir. Coğrafi ve işlevsel yetki genişliği çerçeve-
sinde ele alınabilecek bu ilke ile yerel yönetimlere aslen merkezi yöne-
time ait kimi kararları alarak uygulama özgürlüğü tanınmakta, böylece 
karşılaşılan problemlere yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda çözümler 
getirilmesi hedeflenmektedir. Merkezi otoritenin yetkileri çerçevesinde 
ve hiyerarşik düzende ele alınması gereken yetki genişliğinde dikkat çe-
ken en önemli unsurlardan biri bahse konu yetkilerin öncelikle merke-
zi yönetime ait olması ve bu yetkiler sonucu alınan kararların merkezi 
yönetimin iradesi olarak kabul edilmesidir. Yetki genişliği konusunda 
verilebilecek en iyi örnekler vali, kaymakam vb. mülki idare amirleridir.

Yetki devri ve yetki genişliğinin sağlanması, yerel yönetimler 
açısından herhangi bir denetleme mekanizmasının olmayacağı anlamı-
na gelmemektedir. Aksine doğru bir biçimde yasalarla tesis edilmiş ve 
geliştirici amaçlar içeren bir denetim mekanizması yerel yönetimleri ve 
sundukları hizmetleri geliştirebilecektir. Bu noktada merkezi otoritenin 
yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi yetkisi ortaya çıkmaktadır. 
Bahsi geçen bu denetimin amacı yerel yönetimler üzerinde baskı uygu-
layarak ve keyfi bir denetim mekanizması kurarak yerel yönetim birim-
lerinin aldıkları ve uyguladıkları kararlara etki etmek değildir. Buradaki 
temel öncelik hiyerarşik yapı içinde yerel yönetimlerin keyfi kararlar ala-
rak halkın değil kişi veya kişilerin çıkarlarına uygun hareket etmeleri-
ni önleyerek, yerel yönetimlerin hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini 
arttırmaktır. Vesayet denetiminde bir diğer önemli gerekçe de sunulan 
hizmetlerin tüm ülke genelinde eşit ve aynı standartlar içinde halka ulaş-
tırılmasıdır. Denetim konusunda bu sınırları aşan merkezi yönetimler ye-
rel yönetim birimlerini etkisiz hale getirerek, sadece merkezi yönetimin 
birer uzantısı haline getirecek ve halkın ihtiyacı olan hizmetlerin sunu-
mu açısından başarısız olacaklardır.

Yerel yönetimler için bir diğer önemli ilke ise özerkliktir. Özerk-
lik ilkesi hem bahsedilen diğer ilkelerin anlamlı hale gelebilmesi hem de 
yerel yönetimlerin gerçek anlamda karar alan ve bu kararları uygulayan 
yönetim birimleri haline gelebilmesi için önem taşımaktadır. Ancak konu 
itibari ile burada anlaşılması gereken siyasal anlamda özerklik değil idari 
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anlamda özerkliktir. Yerel yönetimlerin hizmet sundukları yerel toplulu-
ğun ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri kimi konularda bağımsız olmaları 
ile mümkün olabilecektir. Bu bağımsızlık ne siyasi anlamda bir özerklik 
ne de merkezi otoriteden tam bağımsız olarak yasama, yürütme ve yargı 
bağımsızlığıdır. İdari ve mali özerklik çerçevesinde ele alınması gereken 
konu yerel yönetimlerin yönetsel olarak yerel halkın ihtiyaçlarını ve sorun-
larını ilgilendiren konularda merkezi otoritenin baskıcı ve keyfi olmayan 
denetimi altında karar alabilmesini ve bu kararları uygulayabilecekleri 
mali kaynaklara sahip olmalarını ifade etmektedir. İdari ve mali özerklik 
birbirinden bağımsız düşünülemez. İdari anlamda özerkliği olan bir yerel 
yönetim biriminin aldığı kararları uygulayacak mali kaynaklarının olma-
ması ve bu açıdan merkezi yönetime bağımlı kalması yerel yönetimlerin 
ruhuna aykırı olacağı gibi, sadece kendine ait mali kaynakları olan ancak 
yönetsel kararlar konusunda merkezi otoriteye bağlı olan yerel yönetim 
birimleri de hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Özerklikle ilgili bir diğer 
önemli konuda yerel yönetim birimlerinin yöneticilerinin seçme ve seçil-
meleri açısından halkın katılımıdır. Yerel düzeyde demokrasinin işleyerek 
genele yayılması ve demokratik ortamın geliştirilmesi yerel yönetimlerin 
özerkliği ile mümkün olacaktır. Halkın kararlara katılmasını ve yerel yö-
netim uygulamalarını denetlemesini sağlayan özerklik ile hem bireylerin 
demokratik süreçleri içinde yer almaları hem de izlenen kamu politikala-
rını benimsemeleri sağlanabilecektir. Ancak bunun olabilmesi için yerel 
yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin bir arada sağlanması ve denetim 
mekanizmasının da yerel yönetimleri destekleyici biçimde kurulması ge-
rekmektedir.

Yerellik ilkesi ise kimi hizmetlerin merkezi yönetim tarafından 
değil, yerel yönetimler tarafından daha iyi sunulabileceği düşüncesine 
dayanmaktadır. Aslın yerellik ilkesinin, yerel yönetimlerin tüm ilkelerini 
içinde barındıran, genişletilmiş bir anlayış olduğunu söylemek doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Merkezi yönetime uzak bölgelerin ihtiyaçlarını ancak 
yetki devri ile güçlendirilmiş, halkın seçme ve seçilme süreçlerine katıl-
dığı demokratik bir ortamda idari ve mali özerklik sağlanmış, ayrıca hi-
yerarşik düzen içinde kanunlarla belirlenmiş bir vesayet denetimine tabi 
yerel yönetimlerin karşılayabileceği düşüncesi yerellik ilkesinin özünü 
oluşturmaktadır. 
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Sonuç ve Tartışma

İnsan toplulukları ve yönetim kavramı arasındaki ilişki bilinen 
tarih kadar eskidir. Avcı-toplayıcı toplumlardan günümüz modern top-
lumlarına kadar olan süreç farklı biçimlerde olsa da sürekli “yönetim” 
kavramı ve uygulamalarıyla paralel biçimde ilerlemiştir. İnsanlık tarihi 
içinde yakın sayılabilecek bir döneme kadar gücün ve yönetme yetki-
sinin genellikle kişi veya kurumların elinde olduğu, yönetme yetkisine 
sahip bu kişi veya kuruluşların ellerinde tuttukları bu güce sıkı sıkıya 
bağlı kalıp paylaşmadıkları görülmektedir. Gerek Antik Yunan ve ge-
rek Orta Çağ Avrupası’nda farklı biçimlerde bölgesel yönetimlerin ortaya 
çıktığı görülse de bu yönetim biçimleri günümüz yerel yönetim anlayışın-
dan farklıdır. Genellikle Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte merkezi 
otoritenin güçlü olduğu ve bu gücü paylaşmaktan kaçındığı yönetim bi-
çimlerini görmekteyiz. Doğal olarak bu durum yerel yönetim anlayışının 
ve uygulamalarının gelişimini engellemiş, merkezi otoritesi güçlü devlet 
ve imparatorluk yapılarını ortaya çıkarmıştır. 

Ancak Sanayi Devrimi’ne gelinen süreçte Rönesans ve Reform 
hareketleri ile birlikte yaşanan aydınlanma dönemi çeşitli teknolojik ve 
sosyal gelişmelerin kapısını aralayarak, merkezi otoritesi güçlü devlet ya-
pılarıyla birlikte yönetim biçimlerinde de değişimi zorunlu kılmıştır. Üre-
tim becerilerinin değişmesi ve yeni üretim modellerinin ortaya çıkması, 
makineleşme, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler (bu-
harlı gemiler, demir yolları ve fosil yakıtlar ile çalışan motorlar gibi) uzak 
pazarlara açılmayı mümkün hale getirerek bugün sıklıkla konuştuğumuz 
ve hemen hemen her konu ile bağlantısını kurduğumuz küreselleşmeyi 
ivmelendirmiştir. Uzak mesafelerin yakınlaşması, ekonomik ve sosyal 
ilişkilerin gelişmesi yönetim gücünü elinde bulunduran odaklar için yeni 
yapılanmaları zorunlu hale getirmiştir. Toplumun ve toplum içindeki bi-
reylerin yaşadıkları ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik ve toplumsal 
yapıdan kaynaklı diğer problemler yönetim gücünü elinde bulunduran 
kesimler için daha çok konuşulur ve çözüm aranır olmuştur. Özellikle 
Sanayi Devrimi sonrası güçlenen sivil toplum örgütlerinin (başta sendi-
kalar olmak üzere) ve toplumun oluşturduğu baskı, çalışma yaşamını ve 
sosyal hayatı düzenleyici hukuksal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu 
hale getirerek devletleri harekete geçmeyi zorlamıştır.

Yükselen demokrasi istekleri ve batılı ülkeler başta olmak üzere 
demokratik düzenlere geçilmesi bu süreci desteklemiş, halkın yönetime 
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katılması sağlanarak, gerek yönetim de ve gerek yönetenlerin seçiminde 
toplumun üyeleri söz sahibi olmaya başlamışlardır. Bu durum toplumsal 
yapıdaki sorunların daha çok konuşulur hale gelerek, yönetimi elinde bu-
lunduran kesimlerin odak noktasını değiştirmiş; gücü elinde bulundurma 
çabasından çok toplumsal sorunlarla ilgilenmeleri için teşvik edici bir un-
sur olmuştur. Bu durumun günümüzde en azından demokrasi ile yönetilen 
toplumlar için böyle olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Ancak toplumsal düzenin her alanında yaşanan bu kayda değer iler-
lemelerin toplumun bütününü ilgilendiren ihtiyaçların giderilerek, ortaya 
çıkan problemlerin çözümünde (iç güvenlik, dış güvenlik, ulusal istihdam 
politikaları, ulusal eğitim ve sağlık politikaları vb.) etkili olduğu görülse 
de, aynı ülke sınırları içindeki farklı coğrafi bölgelerde yaşayan yerel hal-
kın özelleşen sorunlarına çözüm üretme konusunda yeterli olmadığı görül-
mektedir. Bu durum iklim, coğrafi yapı, kültürel kodlar ve toplumsal yapı 
gibi birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Ulusal düzeyde politikalar, 
kaynak kullanımı ve sorunların teşhisi gibi durumlarda merkezi yönetim 
etkili olabilirken, yerel düzeyde hizmet sunumu gibi durumlarda merkezi 
yönetimlerin yetersiz kaldığı bilinmektedir. İşte bu ve benzeri durumlar 
yerel yönetim anlayışının geliştirilerek, yerel yönetim uygulamalarının 
güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bakış açısıyla günümüz mo-
dern yönetim anlayışı içinde yerel düzeyde farklılaşan ihtiyaçlara daha 
hızlı cevap vererek bu yönde hizmet sunabilmek merkezi yönetimlerden 
ziyade yerel yönetimlerin işi ve önceliği olarak görülmektedir.

Hemen bu noktada belirtmek gerekir ki her iki yönetim düzeyinin 
de birbirlerine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. Ulusal 
düzeyde hizmet sunumunda güçlü olan merkezi yönetimlere karşı, yerel 
düzeyde hizmet sunumunda güçlü olan yerel yönetimler ön plana çık-
maktadır. Ancak bu dengenin kurulabilmesi için yerel yönetim anlayı-
şının, merkezi yönetimler tarafından güçlendirilmeleri ve herhangi bir 
zorlamaya maruz bırakılmamaları gerekir.

Merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkileri konu edinildiğinde çe-
şitli unsurlardan söz edilmektedir. Bu unsurların başında ise “demokrasi” 
gelir. Demokrasi unsuru yerel yönetimler için ilk ve en önemli şart olarak 
görülmektedir. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş yerel yönetimlerin, 
yetkileri çerçevesinde kararlar alarak bu kararları uygulamaları, merkezi 
yönetimin keyfi uygulama ve baskılarına maruz kalmamaları kanunlarla 
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güvence altına alınmakta ve hizmet sunumu açısından verimli ve etkili 
olmaları sağlanmaktadır. Demokrasi ve yerel yönetimler arasındaki bir 
diğer dikkat çekici nokta ise yerel halkın da demokratik süreçlere katı-
larak seçme ve seçilme süreçlerinde yer almasıdır. Kendi sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak işbaşına getirilen yönetimlerin seçiminde yerel 
halkın katılımı hem yerel düzeyde demokrasiyi işleterek, ulusal anlamda 
demokrasi kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmakta hem de ulusa 
ve yerel düzeyde kamu politikalarının benimsenmesini sağlamaktadır.

Yerel yönetimlerle ilgili bir diğer önemli unsur da etkinliktir. Ye-
rel yönetimlerin hizmet sunumlarının halkın ihtiyaç ve isteklerine uygun 
olması ancak etkili bir şekilde olursa anlam kazanacaktır. Bu çerçevede 
hizmet alanlarının tespiti, yerinde hizmet sunumu ve merkezi yönetimle 
olan ilişkiler devreye girer. Hangi alanlarda yerel yönetimlerin hizmet 
sunması gerektiği, hangi alanların merkezi yönetime bırakılması gerek-
tiği cevap aranması gereken sorulardır. Bu sorular cevaplanıp yerel yö-
netimlerin hangi düzeyde hangi hizmetleri sunacağı kararlaştırıldığında 
geriye özerklik tartışması kalmaktadır.

Demokratik düzen içinde doğru tespitlerle (etkinlik ve yerindelik 
açısından) işbaşına gelen yerel yönetimlerin başarılı olmaları özerklikleri 
ile doğru orantılıdır. Ancak burada bahsedilen siyasi veya tam bağımsız-
lık biçimindeki özerklik değil, idari ve mali özerkliktir. Yerel yönetimler 
kanunlar çerçevesinde kendi kararlarını alarak bu kararları uygulama 
gücüne sahip olmalıdırlar. Aksi takdir de merkezi yönetimin bir uzantısı 
olarak kalacak ve ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı ve gereği gibi cevap ve-
remeyecekleridir. Ama sağlanan idari özerkliğin hizmet sunumu ile bağ-
daşabilmesi ve hizmet sunumunun etkili olabilmesi için idari özerkliğin 
yanında mutlaka bulunması gereken mali özerkliktir. Mali özerklik yerel 
yönetim birimlerinin kendi ekonomik kaynaklarına sahip olarak, bu eko-
nomik kaynakları kullanabilmeleri yetkisidir. Ancak burada bahsedilen 
bu yetki kanunlar çerçevesinde ve merkezi otoritenin vesayet denetimi 
altındaki bir yetkidir. Bu noktada bahsi geçen vesayet denetimi ise yap-
tırım gücü veya merkezi otoritenin yerel yönetim birimlerine yaptırım 
uygulayabilme imkânı olarak algılanmamalıdır. Çünkü böyle bir durum 
yerel yönetim anlayışının doğasına ve amacına ters düşecektir. Bahsi ge-
çen bu denetim yerel yönetimlere yol gösterici, güçlendirmeye yönelik ve 
hizmet sunum kalitesini arttırıcı bir denetim olmalıdır. 
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 3. 
BÖLÜM

Yerel Yönetimler ve 
Sosyal Politikalar

Yerel yönetimler ve sosyal politikalar ilk bakışta ayrı kavramlar 
olarak düşünülse de, günümüz dünyasında birbirleri ile ilgili ve olduk-
ça yakın ilişki içinde oldukları görülmektedir. Bu yakın ilişki her iki 
kavramında amaç noktasında öncelikli olarak toplumsal düzeyde ortaya 
çıkan, sonrasında ise farklılaşan kimi ihtiyaçlara cevap vererek, ortaya 
çıkan sorunları çözmeyi hedeflemesinden kaynaklanmaktadır. Yerel yö-
netimler farklı biçimlerde de olsa uzun bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişin 
günümüze olan yansımaları ise merkezi yönetimlerin çözmekte yetersiz 
kaldığı bölgesel düzeyde farklılaşan sorunlara hızlı ve yeterli çözümler 
üretmektir. Görece çok daha yakın bir geçmişe sahip olan sosyal politika 
kavramı ve uygulamaları da bu açıdan yerel yönetimler ile kesişmekte ve 
ortak bir payda da buluşmaktadır.

Birinci bölümde ele alındığı gibi sosyal politikalar öncelikli olarak 
Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kötü çalışma ve yaşam koşullarına 
karşı işçi sınıfını korumayı hedeflerken, 20. Yüzyıl’ın ortalarına gelirken 
kapsamı genişleyerek, bütüncül bir bakış açısıyla toplumun tümünü ko-
rumayı hedefleyen politika ve uygulamalar haline gelmiştir. Ancak sos-
yal politika anlayışındaki değişimin devam ettiği görülmektedir. 1970’li 
yıllardan sonra tekrar değişen çalışma yaşamı ve bununla paralel olarak 
toplumsal düzende görülen değişmeler sosyal politika uygulamalarının 
odağını, toplumsal yapı içindeki mikro grupların özelleşen sorunlarına 
yöneltmiş (kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler vb. gibi dezavantajlı 
gruplar) ve yeni nesil sosyal politikalar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu 
değişimlerle beraber aynı zaman da tüm Dünya ölçeğinde ekonomi politi-
kalarının da değiştiği, Keynezyen politikalardan Neo-liberal politikalara 
geçiş yapıldığı görülmektedir.

Sosyal politikaların ilk uygulamalarından günümüze kadar gelen 
süreçte değişmeyen yaklaşım, bu uygulamaların kamu eliyle gerçekleş-
tirilmesi gereğidir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları eliyle gerçek-
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leştirilen kimi sosyal politika uygulamaları olsa da, ağırlığın her zaman 
kamu kesiminde olduğu gerek uygulamada ve gerek teoride kabul gör-
mektedir. Ancak Neo-liberal ekonomi politikalarının uygulanmaya baş-
lamasıyla birlikte, sosyal devlet düşüncesinin zayıfladığı ve klasik bakış 
açısıyla devletin öncelikli görevleri olan güvenlik ve alt yapı ile ilgilen-
mesi, bunların dışında kalan her şeyin piyasa eliyle düzenlenmesi gereği 
anlayışı sosyal politika uygulamalarını da sorgulanır hale getirmektedir. 
Bir yandan Neo-liberal ekonomi politikaları ve diğer yandan toplumsal 
yapı içinde ortaya çıkan sosyal politikalara olan ihtiyaç yönetimleri bir 
çıkmaza sürükleyerek, toplumsal barışı ve huzuru tehdit etmektedir.

Bu noktada ortaya çıkan sorun, idari ve mali özerkliğe sahip ye-
rel yönetimlerle çözülebilir mi? Bu bölümde çoğunlukla cevap aranacak 
soru bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birinci bölümde “sosyal politi-
ka” kavramı, tanımı ve tarihsel gelişimi; ikinci bölümde “yerel yöne-
tim” kavramı ve gelişimi incelenerek bahsi geçen bu soruya verilebile-
cek cevaplar için teorik alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu noktadan 
sonra ise yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları ile olan ilişkile-
ri, gerçekleştirilen uygulamalar, uygulamaların yeterliliği tartışılacak ve 
bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Sosyal Politikalarda Yerellik Anlayışı

Sosyal politika uygulamalarında özel sektör kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşları da rol almalarına rağmen kamu kesimi ağırlıklı olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan sosyal politika uygulamalarında kamu 
kesimini de merkezi yönetimler ve yerel yönetimler olarak ayrı ayrı ele 
almak mümkündür. Her ne kadar ulusal düzeyde sosyal politikaların be-
lirlenmesinde merkezi yönetimler etkili olsa da, merkezi yönetim anlayışı 
belirlenen tüm politikaların uygulanması açısından yetersiz kalmakta ve 
yerel yönetim birimlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal politi-
kalar ulusal düzeyde ve makro ölçekte belirlenmesine rağmen, uygulama 
açısından yerel düzeyde ortaya çıkan toplumsal ve sosyal problemlerle 
mücadele de yerel yönetimlerin sorumluluğu fazlalaşmaktadır. Bu du-
rumun öncelikli sebebi ise yerel halkın ihtiyaç ve isteklerinin tespiti ile 
ortaya çıkan problemlerin çözümünde yerel yönetimlerin gerek hızlı çö-
zümler getirebilmeleri ve gerek sorunları daha iyi analiz edebilmeleridir 
(Akarsu, 2014: 20-21).
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Özellikle Sanayi Devrimi sonrası dönem itibari ile devletlerin takip 
ettikleri ekonomi politikaları farklılıklar göstermiş, bu durumla bağlantılı 
biçimde de yine devletlerin ekonomiye müdahaleleri kimi zaman az kimi 
zaman ise daha çok olmuştur. Ama ortak olan ve değişmeyen durum sos-
yal politikaların belirlenerek uygulanmasında kamu kesiminin ağırlığıdır 
(Şenkal, 2015: 27-38). Gelirin yeniden dağılımı, sağlık ve eğitim gibi 
konularda sosyal politikaların belirlenmesinde merkezi yönetimler etki-
liyken; yerel düzeyde bu politikaların uygulanarak verimli ve etkin bir 
biçimde halka ulaştırılmasında yerel yönetimler daha etkili olmaktadır. 
Ancak merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki bu koordinas-
yon ve görev paylaşımı her ülke de aynı şekilde olmamakta, takip edilen 
siyasi politikalar, kültürel kodlar ve sosyo-ekonomik yapı gibi faktörlere 
göre değişkenlik gösterebilmektedir (Ersöz, 2011: 20-21).

Günümüz modern dünyasında çağdaş yaklaşımlar gereği “devlet” 
olmanın öncelikli gerekliliklerinden biri olarak “sosyal anlayış” görül-
mekte ve devlet aygıtının bu sosyal anlayışı da kapsaması gerekmek-
tedir. Bu bakış açısıyla “sosyal” ve “devlet” kavramlarının birleşme-
si ile ulaşılan “sosyal devlet” yaklaşımı sosyal politikaları da içermek 
durumundadır (Negiz, 2011: 323-341). Sanayi Devrimi sonrası süreçte 
gerek çalışma yaşamında gerek sosyal yaşamda ve gerek toplumsal dü-
zende meydana gelen olumsuz koşullar devletleri sosyal alanlara müda-
hale etmek zorunda bırakmış; sosyal politikaların geliştirilerek toplum 
genelinde uygulanması ise devletlerin öncelikli görevlerinden biri olarak 
görülmeye başlanmıştır. Bu bakış açısıyla daha önce de belirtildiği üzere 
makro ölçekte ve ulusal düzeyde sosyal politikaları merkezi yönetimler 
belirlerken, hukuki alt yapının oluşturulması ve hukuki sorumluluk da 
merkezi yönetimlere aittir (Gündüz, 2015: 28).

Özellikle 1970’li yıllar sonrası hızlanan küreselleşme ve dünya 
ölçeğinde takip edilen ekonomi politikalarında gözlemlenen değişimler 
devletleri adeta küçülterek, sosyal ve toplumsal hayata merkezi yönetim-
lerin müdahale ve etkilerini sürekli azaltmaktadır. Merkezi yönetimlerin 
sosyal ve toplumsal yaşama olan müdahalelerinin ve etkilerinin azalma-
sı batılı ülkeler düzeyinde yerel yönetim anlayışını hâkim kılmakta ve 
sosyal politika uygulayıcısı olma rollerini güçlendirmektedir. Sosyal po-
litikaların makro ölçekte ve ulusal düzeyde belirlenmesi düşüncesi de 
bu durumdan etkilenmekte; uygulayıcı olma yanında politika belirleyi-
ci olma konusunda da yerel yönetimlerin güçlendirilerek ve etkilerinin 
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artması gerektiği savunulmaktadır. Yüksel (2007: 62-65) bu yaklaşıma 
paralel olarak sosyal güvenlik örneğini vermektedir. Sosyal güvenlik po-
litikaları ulusal politikalar olmasına rağmen, dezavantajlı grupların ye-
relleşen ihtiyaçlarında yerel yönetimlerin geliştireceği ve uygulayacağı 
sosyal politikaların daha etkili ve efektif olacağını belirtmektedir. Libe-
ral politikaların ağırlıklı olarak takip edildiği günümüzde, birçok devle-
tin genel bütçesi içinde sosyal politikalara ayrılan payın giderek azaldığı, 
ancak idari ve mali özerklik ile güçlendirilen yerel yönetim unsurlarının 
sosyal politikalar için ayırdıkları bütçelerin ise sürekli arttığı görülmek-
tedir (Gündüz, 2015: 28). Bu durum yerel yönetimlerin sadece sosyal po-
litika uygulayıcısı olarak değil, aynı zamanda sosyal politikaların belir-
lenmesinden gün geçtikçe daha çok ön plana çıktığını gösterirken, sosyal 
sorunlara getirilen çözümler noktasında da merkezi yönetimlerin bakış 
açılarını değiştirmeye başladığını ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde küreselleşmenin de etkisiyle mer-
kezi yönetimlerin etkilerinin sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda 
azalmasına rağmen, devlet hala gerek ulusal ve gerek uluslararası are-
na da temel düzenleyici mekanizma olarak varlığını korumaktadır. Bu 
çerçevede devlet aygıtının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel 
sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim birimleri-
ne nazaran sosyal ve ekonomik hayatı düzenleme konusunda en geniş 
ve etkili yapılanma olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal devlet olma 
gereği ile beraber devlet aygıtının hala en güçlü ve geniş yönetim meka-
nizması olması, merkezi yönetimlere sosyal politikaların belirlenmesi ve 
uygulanması konusunda da kimi zorunluluklar getirmektedir (Karakış, 
2009: 156). Ancak daha önce bahsedildiği üzere günümüzde merkezi 
yönetimlerin sosyal politikalara ayırdığı bütçenin giderek azalması, bu-
nunla beraber yerel yönetimlerin sosyal politika belirleme ve uygulama 
konusundaki rollerinde gözlemlenen artış, yerel yönetim birimlerini ön 
plana çıkarmaktadır. Güler Ayman (2006: 188-191), bu bakış açısıyla 
yakın bir biçimde yerel yönetimlerin öncelikli görevleri olan şehrin alt 
yapı sorunları ve şehir halkının günlük ihtiyaç ve gereksinimlerinin kar-
şılanmasının yanında, yerel yönetimlerin sosyal politikaları geliştirerek 
uygulama zorunluluğundan da bahsetmektedir. Bu durumun gerekçesi 
ise yine Güler Ayman (2006: 188-191) tarafından yerel yönetim birim-
lerinin, bölgesel düzeyde üretim süreci için altyapıyı oluşturarak, eko-
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nomik girişimlerin kurulması, işletilmesi ve üretim-bölüşüm dengesinin 
sağlanmasında taşıdıkları rol olarak gösterilmektedir.

Sanayi Devrimi ile birlikte değişmeye başlayan toplumsal yapı, bu 
değişimi günümüzde de devam ettirmektedir. Devam eden bu değişimin 
temel sebepleri olarak gösterilen çalışma biçimlerinde, üretim teknik-
lerinde ve bilginin kullanımında yaşanan dönüşümler ile takip edilen 
ekonomi politikalarının ihtiyaçlara cevap verememesi gibi faktörler top-
lumsal yapı içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için yeni arayışları ve yakla-
şımları da beraberinde getirmektedir. Özellikle devletlerin yapıları ve 
İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların sonlarına kadar güçlü bir bi-
çimde devam eden “sosyal devlet” anlayışı günümüzde sorgulanır hale 
gelmektedir. Ancak bu durum ne toplumsal ihtiyaçları ne de sosyal po-
litikalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmamakta; aksine değişen top-
lumsal yapıyla birlikte yeni ihtiyaçlar ve sorunlar ortaya çıkarak, sosyal 
politikalara duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır.

Devletlerin değişen yapıları merkezi yönetimlerin etkinliklerini 
azaltırken, bölgesel düzeyde yerel yönetimlerin etkinliklerini ve rollerini 
arttırmaktadır. Yerel yönetimlerin makro düzeyde merkezi yönetimlerce 
belirlenen ulusal politikaların yerel düzeyde uygulayıcısı olma rollerinin 
de değişime uğradığı görülmektedir. Günümüz de artık yerel yönetimler-
den beklenen sadece politika uygulayıcısı ve hizmet sunucusu olmaları 
değil, aynı zamanda politika belirleyicisi olmalarıdır da. Bu noktada bah-
sedilen politikalar ulusal düzeyde politikalar olmaktan çok yerel halkın 
ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilerek uygulanması düşünülen sosyal 
politikalardır. Bu bakış açısıyla sosyal politikaların gerek belirlenme-
sinde ve gerek uygulanmasında yerellik arayışları günümüz şartları açı-
sından doğru ve yerinde bir yaklaşımdır. Sosyal politikaların yerelleşme 
ihtiyacını doğuran çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bu sebepleri yapısal 
sebepler, sosyal politikalarda yerelleşen ihtiyaçlar, sosyal politika da ye-
rel alanlar, yönetim anlayışında değişim ve merkezi yönetim tarafından 
belirlenen sosyal politikaların etkilerini gittikçe kaybetmesi olarak sıra-
lamak mümkündür.

Sosyal politikaların yerelleşme ihtiyacı çerçevesinde yapısal ne-
denler dikkat çekmektedir. Günümüz modern yönetim anlayışı çerçe-
vesinde yerel yönetim anlayış ve uygulamalarının Sanayi Devrimi’nden 
etkilendiklerini görmekteyiz (Daly ve Davis, 2011: 355). Özellikle Sanayi 
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Devrimi ile birlikte üretimin ve refahın arttığı, ancak adil bir bölüşümün 
olmaması sonucu sosyal ve toplumsal sorunlarında şiddetlendiği bir or-
tamda merkezi otoritelerin sosyal politika işlevlerinin geliştiği, bununla 
doğru orantılı biçimde yerel yönetimlerinde sosyal politika uygulayıcı-
sı olarak işlevlerinin arttığı kabul edilmektedir. Değişen nüfus yapısı, 
kırsal alandan sanayi bölgelerine ve şehirlere doğru başlayan göç, yeni 
toplumsal sorunların doğmasına sebep olmuş, bunun soncunda da yeni 
ihtiyaçlar ortaya çıkarak yerel yönetimlerin daha önce üstlenmek duru-
munda kalmadıkları sorumlulukların ve yüklerin altına girmeleri gereği-
ni de beraberinde getirmiştir (Ersöz, 2011: 70).

Merkezi yönetimler 1970’li yılların sonlarına kadar olan süreç-
te, Keynezyen ekonomi politikalarının etkisiyle müdahaleci bir yapıyla 
sosyal politika üretmek ve uygulamak açısından öncelikli olarak görül-
mekteydi. Ancak bu dönemden sonra yaşanan çeşitli gelişmeler ülkeleri 
Neo-liberal politikalara yöneltirken, merkezi yönetimlerin sosyal politika 
üretici ve uygulayıcı rollerini de azaltmıştır. Yine bu dönem itibari ile 
artan ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için yerel yönetim-
lerin özellikle bölgesel düzeyde daha fazla sorumluluk aldıkları; merkezi 
yönetimlerin de bu konuda teşvik edici oldukları görülmektedir (Ersöz, 
2011: 73). Gerek Neo-liberal politikalar sonucu merkezi yönetimlerin 
müdahaleci yaklaşımlarındaki azalmalar, gerek artan ve çeşitlenen top-
lumsal ihtiyaçlar bölgesel düzeyde sağlık, istihdam ve eğitim gibi kimi 
hizmetlerin detaylı bir şekilde planlanarak, yerel yönetimlerin hizmet 
planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak güçlendirilmelerini kaçınılmaz hale 
getirmiştir (Daly ve Davis, 2011: 356, Yüksel, 2007: 291-292).

Bu gelişmelerin sosyal politikaların yerel olma eğilimini tetikledi-
ğini söylemek mümkündür. Yaşanan değişimlerin bölgesel olmadığı, bü-
tün Dünya’yı etkisi altına aldığı görülmektedir. Yaşanan Dünya ölçeğin-
deki değişimler, insan hakları, etkili hizmet, hizmet kalitesinin ve hayat 
standardının yükseltilmesi, yönetimlerin geliştirdiği tutumların halkı da 
kapsaması ve yine halka yönelik olması kentlerin yeniden imar ve iskânı 
gibi istekleri arttırarak toplumsal bilinci arttırmıştır (Ökmen, 2003: 29-
30). Sosyal politikaların yerel olma eğiliminin üç şekilde ele alındığı 
görülmektedir. Öncelikle yerel sosyal politikaların daha katılımcı bir 
şekilde uygulanması gereği ön plana çıkmaktadır. Hem sosyal politika 
üretirken hem de üretilen sosyal politikaları hizmete dönüştürürken ka-
tılımcı bir yapı verimliliği arttırarak, sosyal politikaların kalıcı olmasını 
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sağlayacaktır. Toplumsal yapının karmaşıklaşması, ihtiyaçların bölge-
sel düzeyde farklılık göstermesi, katılımcı bir yapıda yerel yönetimlerin 
hizmet sunumu ile aşılabilecek problemlerdir. Bir diğer önemli noktada 
demokrasidir. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerden faydalanacak 
halkın yerel düzeyde işlerlik kazandırılmış demokrasi ile sürece katılma-
ları, sosyal politikalara duyulan güveni arttırarak sunulan hizmetleri güç-
lendirecektir. Verimlilik çerçevesinde katılım ve demokrasi ile birlikte 
son nokta ise uygulanana sosyal politikaların sürdürülebilir olmasıdır. 
Sosyal devlet anlayışı Neo-liberal politikalarla zayıflasa da, ihtiyaçlar ve 
sorunlar ortadan kalkmamakta, aksine şiddetlenmektedir. Bu ihtiyaçla-
rın giderilmesi ve sorunların çözülmesi ise sürdürülebilir düzeyde yerel 
hizmetlerle mümkündür. Bu noktada yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacı 
ortaya çıkmakta ve mali özerklik anlayışı önemli hale gelmektedir. Kendi 
ekonomik kaynakları ve mali özerkliği olan yerel yönetim birimleri sosyal 
politikalar çerçevesinde sorunları doğru teşhis ederek, gerekli hizmetleri 
sunabilmekte ve kaynakların yanlış kullanımı önlenebilmektedir (Vurur, 
2019: 28-29).

Sosyal politikalar açısından, yerel yönetimler için hizmet götürmek 
ve ortaya çıkan problemlerle ilgilenip, çözmek bakımından yerel alanlar 
üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, toplumsal yapının işleyişinden 
kaynaklı ve özellikle büyük yerleşim alanlarında ortaya çıkan yoksulluk 
temelli problem, bir diğeri bölgesel düzeyde gerçekleşebilen doğal afetler 
ve son olarak dezavantajlı gruplar olarak kabul edilen yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, çocuklar, göçmenler vb. grupların sorunlarıdır (Aydın, 2009: 
6). Bu yerel alanlara yönelik olarak, yerel yönetim birimleri tarafından 
sunulan ve çoğunlukla sosyal hizmetler olarak kabul edilen sosyal politi-
ka uygulamaları ise şu şekildedir (Toprak ve Şataf, 2009: 20):

• Muhtaç aileler ve muhtaç yetişkinlere yapılan yardımlar: Bu 
yardımlar ayni ve nakdi olabilmektedir. Özellikle yoksul ve çok 
çocuklu aileler bu kapsamda yardım götürülmesi hedeflenen 
kitleyi oluştururlar.

• Yaşlı vatandaşlara yapılan yardımlar: Bir sağlık sunucusu veya 
rehabilitasyon merkezi bünyesinde sunulan yardımlar, yaşam 
alanları düzenlemeleri, sağlık hizmetleri, temel yaşam malze-
melerini kapsayan yardımlardır. Yine bu yardımlar ayni olabi-
leceği gibi nakdi de olabilmektedir.



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika142

• Gençlere yapılan yardımlar: Toplumdaki genç bireylerin madde 
bağımlılığı vb. kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, benzeri 
alışkanlıkları olanların rehabilite edilerek topluma kazandırıl-
maları, iş ve meslek sahibi olmaları ve sosyo-kültürel faaliyet-
lerden faydalanabilmeleri için yapılan ve çoğunlukla hizmet 
sunumu şeklinde icara edilen sosyal politika uygulamalarıdır.

• Çocuklara yapılan yardımlar: Çocuk yaştaki bireylerin ahlaki 
ve sosyal gelişmelerinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi, eğitim-
lerinin devam ettirilmesi, sağlık, beslenme, barınma ve ulaşım 
gibi imkânlara erişebilmeleri için sunulan hizmetlerdir.

• Engelli vatandaşlara yönelik yardımlar: Bedensel veya zihinsel 
özrü bulunan vatandaşların rehabilite edilerek topluma kazan-
dırılmaları, istihdam edilmeleri, kurum bünyesinde rehabili-
tasyon ihtiyacı duyan bu kapsamdaki vatandaşların mekânsal 
ihtiyaçları ve temel yaşam malzemelerinin tedariklerine yöne-
lik hizmet sunumlarıdır.

Sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasındaki yerellik 
arayışları belli başlı tek bir sebepten kaynaklanmamaktadır. Birçok fak-
törün bir araya gelmesi yaklaşık son elli yıllık süreçte sosyal politika 
anlayışının ve uygulamalarının sorgulanmasına sebep olmuş; ortaya çı-
kan sorunlara ve tartışmalara çözüm olarak yerel yönetimler gösterilmeye 
başlanmıştır. Merkezi yönetimlerin sosyal, toplumsal ve ekonomik hayat-
taki etkilerinin azalması, nüfusun giderek artması ve şehirlerde toplan-
ması, yeni ihtiyaçların ve sorunların ortaya çıkması bu faktörlerden bir 
kısmıdır.

Değişen ekonomik anlayış, devletlerin ekonomik düzene müda-
hil olmalarını kısıtlayarak muhtaç durumdaki vatandaşlar başta olmak 
üzere, toplumun hemen hemen tamamını meydana gelebilecek sosyal 
tehlikelere karşı savunmasız hale getirmiştir. Bu savunmasızlık çözüm 
arayışlarını da beraberinde getirerek, yerel yönetimlerin mali ve idari 
özerkliklerinin güçlendirilmesini, bu sayede sosyal politika üreticisi ve 
uygulayıcısı olarak ön plana çıkmalarını sağlamıştır. 

Özellikle yerel düzeyde nüfusun artışıyla beraber karşılaşılan so-
runlara etkin ve verimli bir biçimde müdahale edilmesi ihtiyacı, merkezi 
yönetim anlayışının değişmesi ve yerel düzeydeki sorunlara müdahalede 
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yeterli hıza ulaşamamaları da sosyal politikaların yerelleşmesi ihtiyacı-
nın bir diğer sebebidir. Her ne kadar merkezi yönetimlerin kaynak ve 
imkânları yerel yönetimlere kıyasla çok daha geniş olmasına rağmen, bu 
kaynak ve imkânların efektif bir biçimde kullanılamaması gibi sorun-
lar sosyal politika uygulamalarında dikkat çekmektedir. Kaynakların et-
kin biçimde kullanılarak sosyal politika uygulamalarının zamanında ve 
ihtiyaca göre olmasının yanında bir diğer konu da sosyal politikaların 
belirlenmesidir. 1970’li yıllara kadar makro düzeyde ve ulusal anlamda 
merkezi yönetimlerin ağırlıkta olduğu bu konuda yine son yıllarda yerel 
yönetimlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Sorunların yerinde teşhisi 
ile ihtiyaca göre sosyal politika belirlenmesi, sosyal politika uygulama-
ları kadar önem taşımaktadır. Yerinde tespit ve uygulamanın beraberce 
yürütülmesi, sunulan hizmetlerin yerine ulaşması, zamanlama, kaynakla-
rın etkin kullanımı ve halkın uygulanan sosyal politikaları benimsemesi 
çerçevesinde önem taşımaktadır.

Günümüzde tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi gerek sosyal poli-
tika uygulayıcılarının ve gerek bu konuda çalışan araştırmacıların sosyal 
politikaların yerelleşmesi gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlamaları-
na sebep olmuştur. Yerel yönetimlerin sosyal politikaların hem teoride 
hem de pratikte tartışılmaya başlandığı ilk dönemlerden (Sanayi Devrimi 
sonrası) itibaren hizmet sunumu ile sosyal politika uygulayıcısı kurum-
lar oldukları kabul edilmekle beraber, günümüz de tartışmaların yerel 
yönetimlerin sosyal politikalardaki rollerinin arttırılması gerekliliğinde 
yoğunlaştığı görülmektedir.

Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı

Son yıllarda yaşanan bir takım ekonomik ve siyasi gelişmeler, tüm 
dünya ölçeğinde yönetim anlayışlarının sorgulanmasına sebep olmuş; bu 
durum gerek merkezi yönetimlerin ve gerek yerel yönetimlerin değişime 
uğramasına yol açmıştır. Yaşanan bu değişimler çerçevesinde kamu yö-
netimi ile modern işletme anlayışının iç içe geçtiği, yönetim bağlamın-
da ise sosyal sorumluluk anlayışının merkezi bir konuma geldiği görül-
mektedir (Yılmazer, 2005: 310-311). Yerel yönetim uygulamalarının en 
önemli unsurlarından olan belediyelerin öncelikli görevi şehrin ihtiyaç-
ları doğrultusunda alt yapı hizmetleri sunmak şeklindeyken; günümüzde 
sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sorumluluk sahalarındaki yerel 
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halkın sosyal sorunlarıyla da ilgilenmektedirler. Son yıllarda yönetim an-
layışında yaşanan değişim ve dönüşüm sonucu, yerel yönetimlerin yerine 
getirmesi gereken işlevler ve sunması gereken hizmetler sadece şehrin 
kanalizasyon, su ve yol işleri ile ilgilenmek olarak kabul edilmemekte-
dir. Belediye sınırları içinde yaşayan yerel halkın sosyo-kültürel, eko-
nomik, sportif vb. ihtiyaçları ile ilgilenerek, sorunlarına çözüm getirmek 
belediyelerden ve diğer yerel yönetim birimlerinden beklenen öncelikli 
görevler haline gelmeye başlamıştır. Bu anlayış günümüzde “sosyal be-
lediyecilik” şeklinde adlandırılmaktadır (Koçak, 2017: 121-122).

Sosyal belediyecilik kavramını; yerel yönetim birimlerinin çeşitli 
sosyal konularda planlama ve uygulama görevleri yüklenerek, kendile-
rine ayrılan bütçelerini idari ve mali özerklikleri çerçevesinde eğitim, 
sağlık, ulaşım ve konut gibi alanları da içerecek biçimde kullanmaları 
olarak tanımlamak mümkündür. Yine sosyal amaçların gerçekleştirilme-
si amacıyla kendi sorumluluk bölgelerinde yaşayan muhtaç kimselere 
yarım eli uzatarak, sosyal dayanışma algısının oluşturulması ve bu çerçe-
vede çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin yerine getirilebil-
mesi için alt yapının oluşturulması da sosyal belediyecilik tanımı içine 
dâhil edilebilir (Koçak, 2017: 121-122).

Sosyal belediyecilik hem uygulama hem de anlayış çerçevesinde 
klasik belediyecilik uygulamalarından ayrılmaktadır. Sosyal belediyeci-
lik anlayışı, yerel yönetimlerin en önemli birimlerinden olan belediyeleri 
sadece alt yapı hizmetlerini yerine getiren bir kamu yönetimi uygulayı-
cısı olarak görmemekte, bunun tam aksine belediyeleri öncelikli olarak 
halkın kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı vererek geliştiren, bu ve ben-
zeri konularda sorumluluk alarak halkın sosyal ihtiyaçlarını ön planda 
tutan bir yerel yönetim yaklaşımı olarak kabul etmektedir. Sosyal beledi-
yecilik anlayışı çerçevesinde yerel yönetim birimlerinin öncelikli görevi, 
sorumluluk sahası içinde yaşayan halkın sosyal profilinin çıkarılması, bu 
doğrultuda yerel halkın sosyal, kültürel, ekonomik durumlarının, eğitim 
seviyesinin ve nüfus dağılımının (yaş, cinsiyet vb.) belirlenmesidir. Elde 
edilen bu bilgiler, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden yerel 
yönetim birimlerinin toplumsal yapı içinde kimlerin hangi konularda ve 
ne ölçüde ihtiyaçlarının olduğunu belirlemelerini sağlayacaktır. Bunun 
sonucunda ise verimli, etkili ve adil bir biçimde halkın ihtiyaç sahibi ke-
simlerine gerekli hizmetleri götürmek mümkündür (Uçaktürk vd., 2009: 
2-4). Ancak sosyal belediyecilik anlayışının bir diğer ayrım noktası daha 
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vardır ki bu da, sadece muhtaç durumda olan vatandaşların ihtiyaçları-
nın karşılanması değil, aynı zamanda onların muhtaçlık durumundan çı-
karılmalarıdır. Bu bakış açısıyla sosyal belediyeciliğin öncelikli amacı-
nın toplumsal yapı içinde ortaya çıkan sorunlara müdahale ederek geçici 
çözümler sunmak olmadığı görülmektedir. Bahsi geçen sosyal sorunlara 
ortaya çıkmadan önce tedbirler alarak, bu sorunları meydana getirebile-
cek zemine müdahale etmek ve böylece toplumdaki dezavantajlı gruplar 
başta olmak üzere toplumun tamamında refahı arttırmaktır (Öztürk ve 
Gül, 2012: 385).

Merkezi yönetim ve yerel yönetim anlayışlarındaki değişim, sos-
yal belediyeciliğin daha çok ön plana çıkması ve sunulan hizmetlerin 
hem çeşitlerinin hem de kalitesinin artması, sosyal belediyecilikten olan 
beklentileri arttırmış ve çeşitli işlevleri yerel yönetimlerin üzerine yükle-
miştir. Bu çerçevede sosyal belediyeciliğin işlevleri şu şekildedir (Ünlü, 
2016: 71-72):

• Gözlem ve Yardım: Yerel yönetimler, sorumluluk bölgelerin-
de ihtiyaç sahibi vatandaşları gerek diğer kamu kurumlarıyla 
irtibata geçerek, gerek sivil toplum örgütleri ile koordineli bir 
biçimde hareket ederek ve gerek kendi çalışmaları ile tespit 
ederek, ihtiyaçları doğrultusunda temel yaşam malzemeleri 
başta olmak üzere yakacak, ilaç ve kırtasiye gibi yardımlarda 
bulunabilmektedirler. Başta belediyeler olmak üzere yerel yö-
netim birimleri tarafından toplum içinde ihtiyaç sahibi kişilere 
yapılan bu tür yardımlar aynı zamanda toplumun tüm üyeleri 
arasında dayanışma, duyarlılık ve yardımlaşma gibi duyguları 
da geliştirmektedir (Beki, 2008: 41).

• Sosyalizasyon, Rehabilitasyon ve Sosyal Kontrol: Sosyalizasyon 
veya sosyalleşme süreci, bireylerin okul, iş, aile, sivil toplum 
kuruluşları vb. kurumlar ve yapılar içinde yaşamayı öğrenmesi 
ve kendisinden beklenildiği gibi davranmasıdır. Yerel yönetim-
ler bu doğrultuda sosyalleşmenin öğretildiği bir okul gibidirler. 
Bireylerin toplumsal yaşam içinde ne şekilde davranmaları ge-
rektiği ve topluma nasıl uyum sağlayacakları konularında yerel 
yönetimler eğitim açısından tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir-
ler. Bu sosyalizasyon sürecinin olmadığı ya da iyi işletilemediği 
durumlarda toplumsal düzen içinde birçok problemle karşıla-
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şılabilmektedir. Belediyeler ve diğer yerel yönetim unsurları 
toplumsal normlara uyma ve toplumsal yapının sağlıklı bir 
biçimde inşa edilmesi gibi konularda bir çeşit sosyal kontrol 
fonksiyonu taşımaktadırlar (Pektaş, 2010: 14, Ünlü, 2016: 72, 
Toprak ve Şataf, 2009: 15).

• Yatırım Yapma: Yerel yönetimler, hizmet sundukları bölgede 
idari ve mali özerklikleri doğrultusunda sadece ihtiyaç sahibi 
halka yardım etmekle sorumlu değillerdir. Bunun yanında ye-
rel yönetimlerin, ihtiyaç sahibi kişilerin ilerleyen dönemlerde 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve toplumsal yaşamam 
adapte olabilmeleri için yatırımlar yapmak gibi sorumlulukları 
da bulunmaktadır. Özellikle işsizlikle mücadele konusunda tek 
başına yeterli olmasalar da yerel yönetimlerin istihdam arttırı-
cı çalışmaları önemlidir. İşverenlerle işsizler arasında irtibat 
kuracak çeşitli mekanizmalar geliştirmek, istihdam masaları 
teşkil etmek, çok düşkün durumdaki vatandaşlar için ücretsiz 
yemek hizmeti sağlayarak aşevleri açmak ve toplumun kültürel 
yapısını geliştirecek tedbirler almak yerel yönetimlerin yatırım 
konusundaki görevlerinden bazılarıdır (Ünlü, 2016: 73).

• Rehberlik, Yönlendirme ve Mobilizasyon: Yerel yönetimle-
rin sorumluluk sahalarında yaşayan yerel topluluklara sosyal 
konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaları da en 
önemli işlevlerindendir. Özellikle o ülke ve toplum için önem 
arz eden günlerde ve olaylarda koordinasyonu sağlayarak hal-
kı bilinçlendirmek, hiyerarşik düzen içinde halkın sorunlarını 
hangi makamlara iletebilecekleri konusunda toplumu eğitmek 
belediyeler başta olmak üzere yerel yönetim birimlerinin göre-
vidir (Ünlü, 2016: 72).

Sosyal belediyecilik anlayışı ile geleneksel belediyecilik anlayışını 
karşılaştırmak gerekirse öne çıkan fark, sosyal belediyeciliğin bütüncül 
bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Geleneksel belediyecilik anlayışının gö-
revleri olan sorumluluk bölgesindeki alt yapı, ulaşım, temizlik gibi klasik 
işlevlerin yanında sosyal belediyecilik, bireylerin toplumsal yapı içinde 
bir takım kurallar ve kültürel kodlarla uyumlu biçimde yaşamlarını sür-
dürmek gibi daha kapsamlı işlevleri de üstlenmektedir. 
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Bireylerin toplum içindeki durumlarına göre alınacak tedbirler ve 
hayata geçirilecek uygulamalar, toplumsal yaşamdaki refahı arttıracağı 
gibi çıkabilecek huzursuzlukları da önleyecektir. Sosyal belediyecilik 
kavramı çeşitli ve uzun biçimlerde tanımlanmasına rağmen, en kısa şe-
kilde sürdürülebilir bir huzura sahip toplum için faaliyet gösteren yerel 
yönetim birimi şeklinde tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu noktada tar-
tışılması gereken konu sürdürülebilir huzurun nasıl sağlanabileceğidir. 
İnsan biyolojik bir varlık olmakla birlikte, asıl özelliği sosyal bir varlık 
olmasıdır. Doğadaki diğer canlılar gibi sadece fiziksel ihtiyaçlarının kar-
şılanması insana yetmemekte ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için eksik 
kalmaktadır. Geleneksel belediyecilik anlayışı çoğunlukla şehir yaşamı 
içindeki fiziksel sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgilenmekte, sosyal ihtiyaçları 
ve sorunları ikinci plana atmaktadır.

Ancak sosyal belediyecilik yaklaşımının, geleneksel belediyecili-
ğin aksine fiziksel sorunları ve ihtiyaçları ihmal etmemekle beraber, hem 
bireyin hem de toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ön plana aldığını 
görmekteyiz. Halk içinde farklı konularda muhtaçlık çeken vatandaşların 
tespit edilerek gereken yardımların yapılması; bunun da ötesinde kendi 
ayakları üzerinde durabilecekleri bir konuma getirilmeleri sürdürülebilir 
huzur için en önemli unsurdur. Burada unutulmaması gereken günümüz 
modern dünyasında toplumsal yapının ihtiyaçları ile bireylerin ihtiyaçla-
rının farklılaşabildiğidir. Kimi bireyler muhtaçlık sınırında ve altında bir 
hayat sürerken temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyabilmekteyken, 
kimi bireyler ise sosyal ve kültürel ihtiyaçlara sahip olabilmektedirler. 
Sosyal belediyecilik yaklaşımı, farklılaşan ihtiyaçlara ve sorunlara cevap 
vererek, sürdürülebilir huzur için günümüz dünyasında vazgeçilmez bir 
kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal Belediyecilik Anlayışında Dün, Bugün ve Yarın

Yerel yönetim uygulamaları çok eski tarihlere kadar gitse de sosyal 
belediyecilik anlayışı görece çok yeni tarihlerde ortaya çıkan ve tartışılan 
bir konudur. Sanayi Derimi sonrası 1900’lü yılların baş itibari ile tartı-
şılmaya başlayan “sosyal devlet” olgusu ilerleyen dönemlerde “sosyal 
belediyecilik” yaklaşımını da beraberinde getirmiştir. Tarihsel süreç 
içinde konu ele alındığında yerel yönetim birimlerinin sosyal politikalar 
konusundaki uygulamalarının İkinci Dünya Savaşı’na kadar çoğunlukla 
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yoksullukla mücadele ve yoksullara yardım şeklinde olduğu görülmekte-
dir. Ancak 1929 yılında yaşanan ve bütün dünyayı etkisine alan büyük 
ekonomik kriz ve hemen sonrasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı yoksul-
luğun ötesinde imkânsızlıkları beraberinde getirmiş; yerel yönetimler bu 
sebeple daha fazla sorumluluklar yüklenmeye başlamışlardır. Bu durum 
sosyal devlet anlayışını güçlendirmiş, yerel yönetimlerin sosyal politika-
larda inisiyatif almaları süreci de hızlanmıştır (Ersöz, 2006: 767-768). 
Yaşanan bu gelişmeler, İkinci Dünya savaşı sonrası dönemde merkezi 
yönetimler tarafından makro düzeyde ve ulusal ölçekte planlanan sosyal 
politikaların, yerel yönetimler tarafından uygulanarak hayata geçirilme-
sine zemin hazırlamıştır. Batılı ülkelerin çoğu tarafından takip edilen 
desantralizasyon1 politikaları, yerel yönetim birimlerinin idari ve mali 
anlamda çok daha fazla sorumluluk yüklenmelerini ve yetkilerini art-
tırmalarını sağlamış; ulusal ölçekte uygulanana refah politikalarının en 
önemli tamamlayıcısını yerel yönetimler haline getirmiştir (Ünlü, 2016: 
69).

1980’li yıllar hem sosyal devlet anlayışında hem de sosyal beledi-
yecilik yaklaşımında dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bu tarih-
lere kadar yerel yönetimler çoğunlukla geleneksel görevleri olan sağlık, 
eğitim ve sosyal hizmetler gibi sosyal politika uygulamalarını direkt ola-
rak üreten kurumlarken; bu tarihlerden sonra bahsi geçen bu hizmetleri 
piyasa mekanizması ile temin ederek, hizmetlerin sunumunda güvence 
veren kurumlar haline gelmişlerdir (Ersöz, 2006: 771). Yine 1980’li yıl-
lar itibariyle “kamu işletmeciliği” kavramının yerel yönetim anlayışına 
hâkim olmaya başladığı görülmektedir. Özel sektör kuruluşlarının temel 
amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları performans yönetimi ve 
toplam kalite yönetimi gibi araçların kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan kullanılması olarak ifade edilen kamu işletmeciliği, piyasa koşulla-
rının ve mekanizmasının kamu sektörüne uygulanması anlamına. Kamu 
işletmeciliği yaklaşımı, hem kamusal hizmetlerin sunumunda uygulanan 
teknikleri değiştirmiş hem de özel sektörü hizmet sunumunda daha fazla 
rol almaya yönlendirmiştir. Aydın (2009: 44-49) 1980’li yıllardan sonra 
kamu yönetimi anlayışına etki eden kamu işletmeciliği yaklaşımının ve 
yerel yönetime olan yansımalarının etkilerini şu şekilde sıralamaktadır:

1 Desantralizasyon (Yerelleşme): Merkezi yönetimin yetki ve sorumluluklarının taşra birimle-
rine dağıtılması (Özmüş, 2005: 2).
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• Hizmetlerin yerelleşerek, âdem-i merkeziyetçiliğin artması,

• Piyasa mekanizmasının ağırlığının hissedilmesi,

• Hizmetlerden yararlanan yerel halkın müşteri olarak değil, 
hizmetlerin planlanması ve sunulmasında paydaş olarak kabul 
edilmesi,

• Yerel yönetim birimlerinin katı bürokratik yapılanmadan kur-
tarılarak esnekleştirilmesi,

• Yöneticilerin yaratıcı ve girişimci olmalarıdır.

1980’li yılları genel anlamda kamu yönetimi anlayışında ve bunun-
la paralel olarak yerel yönetim yaklaşımında bir kırılma noktası olarak 
görmek mümkündür. Tüm Dünya da değişen ekonomi politikaları piyasa 
mekanizmasını tekrar güçlendirirken, gerek merkezi yönetimleri ve ge-
rek yerel yönetimleri de etkilemiş; sosyal politikaların belirlenmesinde 
ve bu doğrultuda hizmet sunumunda yerel yönetimleri özel sektör kuru-
luşları gibi davranmaya itmiştir. Bu dönemim ayırt edici özelliği olarak 
sadece hizmet sunumu değil, aynı zamanda kaliteli, sürekli ve kendini 
geliştiren bir hizmet anlayışı ön plana çıkmaktadır.

Hizmet sunulan halkı sadece vatandaş olarak görmeyen bu yakla-
şım, özel sektörün aksine hizmet alanları salt müşteri olarak görmemek-
te, sunulacak hizmetlerin belirlenmesi, sürdürülmesi ve sürekli gelişti-
rilmesi için bir iş ortağı ya da paydaş olarak görmektedir. Yerel yönetim 
anlayışında bir paradigma değişimi olarak kabul edilebilecek bu durum, 
yerel yönetimlerden beklentileri de yükseltmekte ve her geçen gün yeni 
sorumluluklar yüklemektedir. Yine Aydın (2008: 49) kamu yönetimi açı-
sından yaşanan bu paradigma değişiminin yerel yönetim anlayışına etki-
lerini şu şekilde sıralamaktadır:

• Düzenleyici yapıyı ön plana çıkarmak,

• Doğrudan yönetmek yerine yetki vermek,

• Katı bir bürokrasi ve kurallar dizisi yerine hedeflere yönlen-
dirmek,

• Sonuç odaklı olmak,

• Kaynakları efektif ve verimli kullanmak,
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• Sorunları çözmekten çok, sorunlar ortaya çıkmadan önlem al-
mak,

• Halkın ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul etmek,

• Hizmet sunumunda rekabet ortamı yaratmak ve böylece kali-
teyi arttırmak,

• Piyasa mekanizmasını kullanmak,

• Takım çalışmasını özendirerek, katılımcı bir yapı inşa etmek,

• Bürokratik örgütler yerine daha esnek yapıda organizasyonlar 
kurmak,

• Bireyi ön planda tutmaktır.

Özellikle Avrupa ülkelerinin 1980’li yıllardan sonra yerel yönetim 
anlayışında yaşanan bu paradigma değişimini destekledikleri ve bir ta-
kım uluslararası belgelerde bunlara yer verdikleri görülmektedir. Yerel 
yönetim anlayışında yaşanan değişimin batılı ülkelere yansımalarını Av-
rupa Konseyi tarafından 1992 yılında yayınlanan “Avrupa Şehir Şartı” 
(European Urban Charter) isimli belgede görmek mümknüdür. Toplam-
da 20 maddeden oluşan Avrupa Şehir Şartı, beraberinde 13 prensipten 
bahsetmekte ve modern anlamda kentsel hakların doğuşunu simgele-
mektedir. Yerel yönetim birimlerinin öncelikli hizmet sunumu yapması 
gereken alanları belirten bu belge, geleneksel belediyecilik anlayışını 
da değiştirmiştir. Avrupa Şehir Şartı uyarınca yerel yönetimlerin hizmet 
götürmesi gereken alanlar ve açıklamaları “Avrupa Kentsel Haklar 
Bildirgesi” bölümünde eşitlik, dayanışma ve sorumluluk çerçevesinde 
şu şekilde deklare edilmiştir (https://rm.coe.int/090000168071923d):

1. Güvenlik: Suçların olabildiğince azaltıldığı güvenli ve özgür 
bir şehir,

2. Sağlıklı ve kirlenmemiş bir çevre: Solunabilir hava, içilebilir 
su ve kirletilmemiş bir toprakla beraber doğal kaynakların ko-
runması,

3. İstihdam: Emek piyasasında eşit fırsatların, yeni istihdam ola-
nakları ve ekonomik özgürlüklerin sağlanması,

4. Konut: Huzurlu, sağlıklı ve gizliliğin korunduğu konutlar ve bu 
konutlara ekonomik olarak ulaşılabilmesi,
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5. Ulaşım: Ulaşım içindeki özel araçlar, toplu taşıma araçları, ya-
yalar ve bisikletliler gibi tüm unsurlar arasında denge ve uyu-
mun sağlanarak, dezavantajlı bireylerinde ulaşımdan rahatça 
faydalanmalarının sağlanması ve ulaşım özgürlüğünün korun-
ması,

6. Sağlık: Hem fiziksel hem de psikolojik sağlık için uygun bir 
çevre,

7. Spor ve rekreasyon: Bireylerin gelir düzeylerinden ve diğer de-
ğişkenlerden bağımsız olarak sportif aktivitelere eşit düzeyde 
erişebilmeleri,

8. Kültür: farklı kültürleri içinde barındıran bir çevre ve kültürel 
faaliyetlere erişim,

9. Kültürel entegrasyon: Farklı kültürlerden, inançlardan ve etnik 
kökenlerden gelen bireylerin uyum içinde yaşamaları, 

10. Uygun mimari yapı ve çevre: Tarihi ve kültürel mirasın korun-
ması, aynı zamanda çağdaş ve yaşanabilir bir şehir inşası,

11. Fonksiyonel uyum: Sosyal yaşam içindeki farklı anları (çalış-
mak, seyahat etmek, spor yapmak vb.) olabildiğince uyumlu 
hale getirmek,

12. Katılım: Çoğulcu demokratik yapıyı güçlendirerek, paydaşlar 
arasında işbirliğini geliştirmek,

13. Ekonomik gelişme: Yerel yönetim unsurlarının ekonomik ge-
lişmeye katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmesi,

14. Sürdürülebilir gelişme: Yerel yönetim birimlerinin ekonomik 
kalkınma konusunda sürdürülebilir olmaları,

15. Hizmetler: Halka sunulan hizmetlerin kalitesinin yüksek olma-
sı, sürdürülebilir olması ve çeşitliliğinin artması. Hizmet su-
numunda yerel yönetim ve özel sektör işbirliğinin sağlanması, 

16. Doğal kaynaklar: Doğal kaynakların yerel yönetimler tarafın-
dan akılcı bir biçimde kullanılarak, tüm vatandaşların bu kay-
naklardan eşit ve adil bir biçimde faydalanmasının sağlanması,
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17. Kişisel yeterliliğin sağlanması: Bireylerin fiziksel, ruhsal ve 
moral açısından gelişimleri için yeterli ve sağlık bir çevre oluş-
turulması,

18. Yerel yönetimler arasında işbirliği sağlanması: Bireylerin oluş-
turdukları topluluklar arasında ve yerel yönetimlerle olan iliş-
kilerinde özgürlüğün sağlanması,

19. Finans: Bu bildirgede bahsedilen hakların güvence altına alın-
ması için yerel yönetimlerin gerekli kaynakları temin etmesi,

20. Eşitlik: Yerel yönetimlerin herhangi bir ayrımcı uygulamanın 
önüne geçerek, vatandaşların her kim olurlarsa olsun bu hiz-
metlerde eşit biçimde faydalanmasını sağlaması şeklindedir.

Görüldüğü üzere Avrupa Şehir Şartı’nın Avrupa Kentsel Haklar 
Bildirgesi bölümü geleneksel belediyecilik anlayışının çok ötesinde bir 
yerel yönetim biçimini ortaya koymaktadır. Temel hizmetler olarak gö-
rülen alt yapı, konut, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerin ötesinde bireyleri 
ön plana çıkaran bu yaklaşım, fiziksel ihtiyaçlardan çok sosyal ihtiyaç-
ları karşılamayı hedefleyerek toplumsal dayanışmayı ve birlik duygusu-
nu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için hizmet sunulan 
vatandaşları birer paydaş olarak gören bu anlayış, hizmet sunumundan 
önce sosyal politikaların oluşturulmasında da vatandaşları ön plana çıka-
rarak yerel yönetimlerin en önemli unsuru olarak görmektedir.

Avrupa Şehir Şartı’nda yer alan 13 prensip ise yerel yönetimlere 
kentsel yaşamı düzenleyerek, hizmet götürmeleri gereken 20 alana yöne-
lik olarak yol gösterici bir niteliktedir. Bu ilkeler şu şekildedir (https://
rm.coe.int/090000168071923d):

1. Ulaşım ve Hareketlilik Prensipleri: Özellikle özel araçla se-
yahat hacminin azaltılması önemlidir. Şehir yaşamı, yaşanabi-
lir bir şehri sürdürmeye ve farklı seyahat biçimlerinin bir arada 
var olmasına izin verecek şekilde düzenlenmelidir. Sokaklar ve 
caddeler sosyal bir alan olarak ele alınmalıdır ve bunun sağlan-
ması için sürekli bir eğitim ve öğretim çabası gerekmektedir.

2. Şehirlerde Çevre ve Doğa Prensipleri: Kamu otoritelerinin 
enerji kaynaklarını tutarlı ve rasyonel bir şekilde yönetme so-
rumluluğu vardır. Yerel yönetimler kirliliği önleme politikaları 
benimsemelidir. Yerel yönetimlerin doğa ve yeşil alanları ko-
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ruma sorumluluğu vardır. Doğanın korunması, toplumun katılı-
mını geliştiren bir faktördür.

3. Kentlerin Fiziksel ve Mimari Yapısına Yönelik Prensipler: 
Şehir merkezleri, Avrupa kültürel ve tarihi mirasının önemli 
sembolleri olarak korunmalıdır. Kentte açık alan sağlanması 
ve yönetimi kentsel gelişimin ayrılmaz parçalarıdır. Mimari ya-
ratım ve geliştirme kent peyzajının kalitesinde çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Herkes sağlıklı, güvenli, oturmuş, keyifli ve 
teşvik edici bir yaşam ortamına sahiptir. Bir kasabanın canlı-
lığı, dengeli kentsel yerleşim düzenlerine ve şehir merkezinin 
yerleşim karakterinin korunmasına bağlıdır.

4. Kentsel Mimari Miras Prensipleri: Kentsel koruma, özen-
le oluşturulmuş bir yasal çerçeve gerektirir. Kentsel mirasın 
korunması için politikalar oluşturulması, ayrıca yeterli ve eko-
nomik kaynaklar gereklidir. Kentsel miras, genel planlamada 
önemli bir unsur olarak çağdaş yaşama entegre edilmelidir.

5. Konut Prensipleri: Kent sakinleri evde gizlilik hakkına sa-
hiptir. Her insan ve aile, güvenli ve sağlıklı konut hakkına sa-
hiptir. Yerel yetkililer konutta çeşitlilik, seçim ve hareketliliği 
sağlamalıdır. En dezavantajlı kategorilerdeki kişilerin ve aile-
lerin hakkı sadece piyasa güçleri tarafından korunamaz. Yerel 
makamlar, konut satın alma fırsatlarının mevcut olmasını ve 
güvenliğini sağlamalıdır. Eski konutların yenilenmesi mevcut 
sosyal dokuya zarar verme pahasına gerçekleştirilmemelidir.

6. Güvenlik ve Suç Önleme Prensipleri: Tutarlı bir güvenlik 
ve suç önleme politikası, önleme, kolluk kuvvetleri ve karşılık-
lı desteğe dayanmalıdır. Yerel bir kentsel güvenlik politikası, 
güncel kapsamlı istatistiklere ve bilgilere dayanmalıdır. Suç 
önleme, topluluğun tüm üyelerini içerir. Etkin bir kentsel gü-
venlik politikası, polis ve yerel toplum arasındaki yakın işbirli-
ğine bağlıdır. Yerel bir uyuşturucu karşıtı politika tanımlanmalı 
ve uygulanmalıdır. Tekrarı önleme ve hapsetmeye alternatifler 
geliştirme programları esastır. Mağdurlar için destek, herhangi 
bir yerel güvenlik politikasının önemli bir bileşenidir. Suçun 
önlenmesi bir öncelik olarak kabul edilmelidir.
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7. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Prensipler: Şehirler, tüm 
vatandaşların tüm yerlere erişebilecekleri şekilde tasarlanma-
lıdır. Dezavantajlı ve engelli bireylere yönelik politikalar, aşırı 
korumayı değil uyum sağlamayı hedeflemelidir. Dezavantajlı 
veya azınlık gruplarını temsil eden uzmanlaşmış derneklerle 
ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği şarttır. Evlerin ve işyerleri-
nin dezavantajlı ve engellilerin gereksinimlerine uygun şekilde 
adapte edilmesini sağlamak önemlidir. Seyahat, iletişim ve top-
lu taşıma araçlarına herkes erişebilmelidir.

8. Spor ve Rekreasyon Prensipleri: Tüm kent sakinlerinin 
spor ve dinlenme tesislerine erişim hakları vardır. Spor tesis-
leri güvenli ve iyi tasarlanmış olmalıdır. Tüm kent sakinlerinin 
spordaki uzmanlıklarını bireysel potansiyelleri doğrultusunda 
geliştirme hakları vardır.

9. Kültür Prensipleri: Bütün kent sakinlerinin kültürel faali-
yetlere erişim hakkı vardır. Kentlerin kültürel gelişimi ekono-
mik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur. Kültürel değişim, 
farklı milletlerden, farklı bölgelerden ve uluslardan insanlar 
arasında güçlü bir bağdır. Kültürel kalkınma ve gerçek kültü-
rel demokrasi, yerel yönetimler ve topluluk grupları, sivil top-
lum örgütleri ve özel sektör arasında kapsamlı işbirliğini içerir. 
Kültürel çoğulculuk, yeniliğin denenmesini ve teşvik edilme-
sini gerektirir. Yerel yönetimler tarafından kültürel turizmin 
dengeli bir şekilde teşvik edilmesi, toplumları üzerinde faydalı 
bir etkiye sahip olabilir.

10. Çok Kültürlü Yapı ve Entegrasyon Prensipleri: Ayrımcılık 
yapmama, kentsel politikaların en temel unsurudur. Yerel yö-
netimler, göçmenlerin yerel ve politik hayata etkin katılımını 
sağlamalıdır. Kentlerdeki kültür ve eğitim politikaları ayrımcı 
olmamalıdır. İstihdama eşit erişim sağlanması bir fikir olarak 
kabul edilmelidir.

11. Kent Yaşamında Sağlık Prensipleri: Kentsel çevre tüm va-
tandaşlar için sağlıklı açısından elverişli olmalıdır. İnsanların 
temel ihtiyaçlarını karşılayan güvenilir ve dayanıklı bir hizmet 
sunumu, sağlığın açısından önemli bir faktördür. Yerel ma-
kamlar toplum temelli sağlık girişimlerini ve katılımını teşvik 
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etmelidir. Uluslararası önemi olan kentsel sağlık, belediye fa-
aliyetlerinin uluslararası programlarla koordinasyonunu içerir.

12. Kentsel Yönetim ve Vatandaşların Katılımı Prensibi: Va-
tandaşın yerel siyasi hayata katılımı, yerel seçilmiş temsilcileri 
özgürce ve demokratik olarak seçme hakkı ile korunmalıdır. 
Vatandaşın yerel siyasi yaşama katılımı, yerel, politik ve idari 
yapının tüm düzeylerinde etkili olmalıdır. Topluluğun gelece-
ğini etkileyen tüm büyük projeler için vatandaşlara danışma 
hakkı vardır. Kent yönetimi ve planlaması, kentin özellikleri, 
potansiyeli, faaliyetleri, gelişim kapasiteleri ve kaynaklarının 
özellikleri hakkında maksimum bilgiye dayanmalıdır. Yerel 
siyasi kararlar, profesyonel ekipler tarafından yürütülen kent-
sel ve bölgesel planlamaya dayanmalıdır. Karar alma sürecinin 
son aşaması olan siyasi seçimler yaşamsal önemdedir ve anla-
şılır olmalıdır. Yerel yetkililer gençlerin yerel yaşama katılımı-
nı sağlamalıdır.

13. Ekonomik Kalkınma Prensipleri: Yerel yetkililer, yerel top-
luluklarının ekonomik kalkınmasını sağlamalıdır. Ekonomik 
ve sosyal kalkınma ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bir şe-
hir ekonomik ve sosyal olarak çevresinin veya iç bölgesinin bir 
parçasıdır. Ekonomik büyüme ve gelişme, bu büyümeyi üret-
mek, sürdürmek ve artırmak için yeterli bir altyapıya bağlıdır. 
Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki işbirliği kentsel ekono-
mik büyüme ve kalkınmanın önemli bir bileşenidir.

Görüldüğü üzere Avrupa Şehir Şartı ilk bölümünde yerel yöne-
timlere ve özellikle de belediyelere günümüz modern dünyası içinde 
sunulması gereken hizmet alanlarını belirtirken; şartın son bölümünde 
yer verdiği prensiplerle bu hizmetlerin hangi doğrultuda sunulması ve 
sunulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bir nevi 
yol haritası niteliğindeki bu prensipler aynı zamanda modern bir beledi-
yecilik anlayışına da ışık tutar niteliktedir.

Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerde bu gelişmeler yaşa-
nırken Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışındaki gelişim sürecinin 
daha farklı olduğunu görmekteyiz. Sanayi Devrimi ile Avrupa’da kırsal 
alanlardan kentlere göç hareketleri 1800’lü yılların başlarında hızlan-
masına rağmen, Türkiye’de Sanayi Devrimi’nin yaşanmamış olması ve 
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endüstri anlamındaki gelişmelerin Avrupalı ülkelerin çok gerisinde kal-
ması kentleşme anlayışına da etki etmiş, kırsal alanlardan büyük şehir-
lere göç hareketleri 1950’li yıllarda başlamıştır. 1950’li yıllardan sonra 
kalabalık kentlerle tanışan Türkiye’de belediyeler geleneksel işlevleri 
olan alt yapı, temiz su, kanalizasyon gibi fonksiyonlara yönelmiş, sosyal 
politikalar ve bu doğrultuda sosyal belediyecilik anlayışı ikinci planda 
kalmıştır. Hem bu durum hem de mali kaynakların yeterli olmaması gibi 
sebeplerden dolayı belediyelerin yerine getirmesi gereken sosyal içerikli 
fonksiyonların merkezi idare tarafından yerine getirildiği görülmektedir 
(Pektaş, 2010: 12). Konu bu açıdan ele alındığında 1961 Anayasası ile 
Türkiye’nin “sosyal devlet” kavramı ile tanıştığını görmekteyiz. 1961 
Anayasası 41. Madde ile sosyal devletin görev ve yükümlülüklerini şu 
şekilde belirtmektedir, “iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam ça-
lışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa-
yış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu 
maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak 
devletin ödevidir” (1961 Anayasası, http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.
htm). Görüldüğü üzere günümüzde çoğunlukla yerel yönetimlere devre-
dilen ve sosyal belediyecilik anlayışının işlevleri olarak görülen birçok 
sorumluluk Türkiye’nin o dönemki yapısına uygun olarak devlet görevi 
olarak görülmekte, yani merkezi yönetim anlayışı ön plana çıkarılmak-
tadır.

1970’li yıllar ise Türkiye’de sosyal belediyecilik adına ilk uygu-
lamalarla karşılaşılan dönemdir. Özellikle yönetim ve yönetime katılım 
konusunda belediyelerin sendikalar, sivil toplum kuruluşları, koopera-
tifler, mahalle temsilcilikleri gibi oluşumları yönetim süreçlerine dâhil 
ettikleri. 1980’li yıllar ise Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışının 
yoksullukla mücadelesi şeklinde geçmiş; bu dönem yoksulluğun ortadan 
kaldırılmasına yönelik çalışmalarla değil, muhtaç kişilere yapılan ayni 
ve nakdi yardımlar vasıtasıyla yoksulluğun sonuçları ile mücadele şek-
linde olmuştur (İpek ve Çıplak, 2016: 204). Ancak Türkiye açısından bu 
dönemim bir diğer özelliği ise batılı ülkelerle paralel bir şekilde yerel 
yönetim anlayışında değişimlerin yaşanmaya başlamasıdır. Yerel yöne-
timlerin idari ve mali özerklikleri çerçevesinde merkezi yönetim tara-
fından yerel yönetim birimlerine aktarılan kaynak miktarı bu dönemde 
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artış göstermiş, ayrıca belediyelerin yönetim yapıları da değişmeye baş-
lamıştır. Türkiye’de 1980’li yıllarda belediyeleri etkileyen temel unsur-
lar, yerinden yönetim yaklaşımının güçlenmesi, idari özerklik anlayışının 
yaygınlaşması, küreselleşme ile uyumlu bir yönetim anlayışı, yerelleşme 
çabaları ve yerindelik ilkesinin gelişmesidir. Ayrıca kısa sürede ciddi 
oranda artan şehirleşme ve şehirlerdeki nüfus beraberinde işsizlik, eko-
nomik sorunlar, yetersiz alt yapı, yoksulluk ve suç oranlarında artış gibi 
problemleri de getirmiş; merkezi yönetim anlayışının bu sorunları çözme-
de yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durum hem merkezi yönetimin görev 
ve sorumluluklarının hem de yerel yönetim anlayışının sorgulanmasına 
sebep olmuştur (Toprak ve Şataf, 2009: 14).

1990’lı yıllar ise türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışının hızlan-
masına ve uygulamalarının artmasına sahne olmuştur. Bir taraftan eğitim 
seviyesi yükselen ve bununla doğru orantılı olarak yerel yönetimlerden 
beklenti ve istekleri artan bireyler, diğer yandan çeşitli sebeplerle şehir-
lere göçle gelen ve yoksulluk, işsizlik, kültürel sorunlar gibi problemleri 
olan vatandaşlar yerel yönetimler tarafından sosyal politikaların gelişti-
rilerek uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu döneme kadar yoksulluğun 
sonuçlarıyla mücadele olarak uygulanan sosyal belediyecilik anlayışında 
gelişmeler görülmüş, sunulan hizmetlerin ve uygulanan sosyal politika-
ların kapsamı ve çeşitliliği artmıştır. Engelli vatandaşlara yardım için 
kurulan merkezler, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri, yaşlılara yö-
nelik bakım merkezleri, çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması, istihdam 
arttırıcı eğitim ve kursların düzenlenmesi gibi faaliyetler bu dönemde 
birçok belediyenin temel hizmet alanları içinde yer almaya başlamıştır 
(Pektaş, 2010: 12-13).

Günümüz anlamında yerel yönetimler ve belediyecilik açısından 
değişimin Sanayi Devrimi ile başladığını söylemek mümkünken, sos-
yal belediyecilik uygulamalarının özellikle 1980’li yıllardan sonra tüm 
Dünya’da hâkim olduğu görülmektedir. Bu durumda birçok faktör et-
kiliyken, özellikle piyasa mekanizmasına tekrar işlerlik kazandırılma-
sı, özel sektörün güçlenmesi ve sivil toplum örgütlerinin birçok konuda 
söz sahibi olması ön plana çıkmaktadır. Bireylerin ihtiyaçlarının ve ki-
şisel özgürlüklerin ağırlık kazanması, küreselleşme ile birlikte kültürel 
sınırların kalkması, kentlerde çok kültürlü bir yapının ortaya çıkması 
ve kentlerin kozmopolit bir yapıya bürünmesi geleneksel belediyecilik 
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anlayışının sorgulanmasına ve geleneksel belediyecilik uygulamalarının 
yetersiz kalmasına neden olmuştur.

Yine günümüzde geldiğimiz noktada yerel yönetimlerin ağırlıklı 
olarak vatandaşların sosyal nitelikli ihtiyaçları ile ilgilendikleri, ortaya 
çıkan problemlerin sonuçlarıyla mücadele etmek yerine bu problemler 
ortaya çıkmadan tedbir almaya yönelik politikalar geliştirdikleri görül-
mektedir. Geçmiş dönemlerde makro ölçekte ve ulusal düzeyde gelişti-
rilerek uygulanan sosyal politikaların artık yerel yönetimlerin öncelik-
li alanları olması da sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektedir. 
Özellikle istihdam, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi merkezi yönetimlerin 
sorumluluğunda olduğu kabul edilen alanlar artık ağırlıklı olarak yerel 
yönetim birimlerine bırakılmakta ve yerel yönetimlerin de diğer paydaş-
larla beraber (vatandaşlar, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluş-
ları vb.) bu alanlarda politikalar üreterek uygulamaları beklenmektedir.

Sosyal belediyecilik anlayışının ilerleyen dönemlerde etkisini art-
tıracağını, yerel yönetimlerin sosyal politika geliştirdikleri ve hizmet gö-
türdükleri alanların artacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Ancak 
bu durum yerel yönetimlerin ekonomik durumları, mali kaynakları ve 
yetki düzeyleri ile yakından ilgilidir. Sosyal belediyecilik anlayışının 
yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin güçlendirilmesi ile yük-
selişe geçtiği düşünülürse, gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalar ve 
yönetim anlayışındaki değişimlerin etkili olacağını söylemek mümkün-
dür. Ancak hemen bahsetmek gerekir ki burada bahsedilen özerkliğin 
güçlendirilmesi siyasi bir güç kazanma veya merkezi yönetimden bağım-
sız yerel yönetim uygulamaları değildir. Merkezi yönetimin yapıcı ve ko-
ordine edici denetim mekanizmasının dışına çıkmadan, yerel yönetimle-
rin mali kaynaklarının arttırılarak yetki alanlarının genişletilmesi sosyal 
belediyecilik anlayışını ve uygulamalarını geliştirecek en önemli unsur-
lardan biridir. Bir diğer önemli unsurda yerel düzeyde demokrasinin ve 
katılımın arttırılmasıdır. Hizmet götürülen bireylerin sosyal politikaların 
belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine tam katılımlarının sağlanması 
ve şeffaflık, bununla birlikte hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırıl-
ması için yapıcı bir rekabetin teşvik edilmesi de sosyal belediyecilik an-
layışını ve uygulamalarını güçlendirecektir.

Özel sektörün ve piyasa mekanizmasının ağırlığını hissettirmesi, 
sivil toplum kuruluşlarının her konuda daha çok söz sahibi olmaya baş-
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laması ve bireyselliğin ön plana çıkarak, bireysel özgürlüklerin daha çok 
tartışılmaya başlanması da sosyal belediyecilik anlayışının geleceğine 
etki edecek diğer unsurlardır. Yerel yönetimlerin gerek sosyal politika-
ları belirlemelerinde gerek hizmet sunumlarında ve gerek kendi iç dene-
timlerinde, sayılan bu unsurları paydaş olarak kabul etmesi hem sunulan 
hizmetlerin kalitesini arttıracak hem de halk arasında benimsenmesini 
sağlayacaktır.

Sosyal belediyecilik anlamında gittikçe önem kazanan konular is-
tihdam, güvenlik, sağlıklı bir çevre ve yaşam alanı ile kültürel kaynaş-
madır. Hem merkezi yönetimler hem de hizmet sunulan halk yerel yöne-
timlerden bu konularda daha fazla sorumluluk almalarını ve politikalar 
geliştirmelerini beklemektedir. Sosyal belediyeciliğin geleceğinin de ge-
leneksel işlevler olan kentsel alt-yapı hizmetlerinin yanında, bu alanlar 
üzerine ağırlık kazanacağını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.

İstihdam ve emek piyasasında yaşanan sorunlar günümüzde tüm 
ülkelerin üzerinde ağırlıkla durduğu ve yaşanan sorunlara çözüm üret-
meye çalıştığı konuların başında gelmektedir. İşsizlik olgusunun başta 
yoksulluk olmak üzere beraberinde birçok sosyal ve ekonomik problemi 
ortaya çıkarması, yerel yönetimleri bu konuyla ilgilenmeye itmiş ve çeşit-
li politikalar geliştirilmesini sağlamıştır. Geçmiş dönemlerde çoğunluk-
la yoksulluğun sonuçlarıyla ilgilenen yerel yönetimler (sosyal yardımlar 
vb.) günümüzde yoksulluğun ortadan kaldırılmasını hedef edinmişlerdir. 
Sosyal belediyeciliğin geleceğinin de bu yönde olduğunu söylemek müm-
kündür. Yoksullukla mücadele, muhtaç kişilerin ekonomik ve sosyal 
anlamda kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamakla başarıya ula-
şabilecektir. Bu çerçeve de yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik kap-
samında istihdamı arttırmaya yönelik daha fazla sosyal politika üreterek 
uygulamaları gelecek için önemli bir öngörü kabul edilebilir. Mesleki 
eğitime yönelik kurs ve eğitimlerin yanında sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör kuruluşları ile daha çok işbirliğine gidilerek, istihdam arttı-
rıcı politikalar üretmek ve uygulamak önümüzdeki dönemlerde sosyal 
belediyecilik anlamında daha çok tartışılacak konulardan biridir.

Bir diğer önemli konu ise sürekli büyüyen şehirlerin kozmopolit 
bir yapıya bürünmesi ile beraber ortaya çıkan kent güvenliği konusudur. 
Gelecek dönem sosyal belediyecilik anlayışı açısından güvenli şehirleri 
de ön plana çıkaracaktır. Güvenli sokaklar, oyun alanları ve genel anlam-
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da güvenlik duygusu sosyal belediyecilik çerçevesinde yerel yönetimler-
den beklenen hizmet alanlarıdır. Toplumun eğitilerek bilinçlendirilmesi, 
güvenli kentler yaratmaya yönelik politikalar, toplumsal iletişimin arttı-
rılması ve teknolojik gelişmelerden faydalanılması (kamera sistemleri, 
uyarı sistemleri vb.) gelecekte sosyal belediyecilik anlayışının ayırt edici 
noktalarından olacaktır.

Sosyal belediyeciliğin geleceği için bir diğer önemli nokta ise sağ-
lıklı ve yaşanabilir bir çevredir. Günümüz de yerel yönetimlerin özellikle 
muhtaç vatandaşlara yönelik olarak sunduğu sağlık hizmetlerinin kap-
samının genişlemesi, yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliği çerçeve-
sinde sağlık sunucularının ve sağlık personelinin sayısının artması olası 
görülmektedir. Sağlık hizmetleri ile yaşanabilir çevreyi birbirinden ayrı 
ele almak çok mümkün görünmemektedir. Gerek spor alanları ve gerek 
toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi sağlık sorunlarını azaltabileceği 
gibi belediyelerin kaynaklarının daha verimli ve efektif kullanılmasını 
da sağlayacaktır.

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

Sosyal devletin yerele yansıması olarak karşımıza çıkan sosyal 
belediyecilik, toplum içinde zayıf veya dezavantajlı olarak kabul edilen 
bireylerin korunması olarak kabul edilebilir (Orhan, 2007: 58-59). An-
cak bir nevi korunma mekanizması olan sosyal belediyecilik anlayışının 
sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu sürdürülebilirlik anlayışı top-
lumsal yapı içindeki dezavantajlı grupların kendi ayakları üzerinde dura-
bilmeleri ve toplumsal yapıdaki sosyo-ekonomik süreçlerde eşit biçimde 
yer alabilmeleri için önemlidir. Bu bakış açısı, sosyal belediyecilik uy-
gulamalarını geleneksel belediyecilikten ayırmakta; belediyeleri sosyal 
sorunlara eğilmek zorunda bırakmaktadır (Ünal ve Caner, 2014: 38). 

Sosyal belediyecilik uygulamalarında özellikle batılı ülkeler ön 
plana çıkmaktadır. 20. Yüzyıl başlarından itibaren sosyal belediyecilik 
anlayışının hâkim olmaya başladığı Avrupa ülkelerinde asıl dönüşümün 
1980’li yıllar sonrasında başladığı görülmektedir. İngiltere diğer Av-
rupa ülkeleri içinde yerel yönetim anlayışı bakımından ayrışmaktadır. 
İngiltere’de uzun bir geçmişi olan yerel yönetimler, sosyal belediyeci-
lik uygulamaları çerçevesinde yerel düzeydeki hizmetlerin büyük ço-
ğunluğunu gerçekleştirmektedirler (Karasu, 20019: 2015-2016). Yerel 
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yönetim unsurları İngiltere’de il, ilçe ve köy düzeyinde örgütlenmekte, 
bunun yanında çeşitli özel girişimler ya da siyasi otoritenin isteği ile ör-
gütlenen üniter otoriteler de bulunmaktadır. Çoğunlukla kent konseyleri 
şeklinde örgütlenen bu yapıların diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
yerel sorunlarla ilgili genel yetkiye sahip olmadıkları görülmektedir. İn-
giltere’deki bu yapıların yetkileri kanunlarla belirlenmiştir. Bu yapıların 
hizmet sunumunda doğrudan kanallar oldukları ve çok çeşitli alanlarda 
hizmet sunumu yaptıkları bilinmektedir (Seçkiner Bingöl, 2018: 106-
108). İngiltere’de yerel yönetim unsurları tarafından sunulan sosyal bele-
diyecilik kapsamındaki hizmetlerin bazıları şu şekildedir (Aydın, 2009: 
64-65):

• Bilgi sağlama ve danışmanlık hizmetleri,

• Sağlık, sosyal koruma, güvenlik ve bakım hizmetleri,

• Barınma,

• Eğitim,

• Kültür, rekreasyon ve dinlenme hizmetleri,

• İşletmelere yönelik hizmetler ve piyasa düzenlemeleri,

• Çevre hizmetleri,

• Planlama hizmetleri,

• Toplu taşıma ve ulaşım hizmetleridir.

Ayrıca İngiltere’de sunulan sosyal belediyecilik hizmetlerini yaş 
gruplarına ve dezavantajlı gruplara göre kategorize etmekte mümkündür. 
Yetişkinler için sunulan hizmetler bakıcılık, bakıcı bulma, evde bakım 
hizmetleri ve bakıcı değiştirmek şeklindedir. Aile ve çocuklar için su-
nulan hizmetlerse çocukların korunması ve gözetilmesi, okul günleri ve 
saatleri dışında çocukların bakımı ve ilgilenilmesi, çocuklar için oyun 
merkezileri ve çocuk bakıcılığı, ailelere çocuk bakımı konularında psi-
kolojik destek ve danışmanlık hizmetleri, evlat edindirme ve koruyucu 
aile hizmetleridir. Engelli bireyler içinse evde bakım, engelli parkları, 
bakıcı desteği, ev içi ekipman ve tamirat-tadilat desteği, psiko-sosyal 
destek ve danışmanlık hizmetleri, rehabilitasyon, mesleki eğitimler, tıb-
bi destek, ulaşım destekleri şeklindedir. Yine muhtaç kimselere barınma 
ve konut konularında da destekler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
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kira ve ev vergisi yardımları, ev değişimi ve emlak desteği verilebilecek 
örneklerdir (Seçkiner Bingöl, 2018: 109-112).

Bir diğer önemli ülke örneği ise İsveç’tir. İsveç’in genel anlamda 
kamu yönetimi sistemi içinde yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler çok 
çeşitli olmakla beraber, merkezi yönetim – yerel yönetim ayrışmasında 
da yerel yönetim birimleri ön plana çıkmaktadır. İsveç yerel yönetim uy-
gulamalarında ayırt edici özelliklerden biri sosyal refaha yönelik sunul-
ması gereken hizmet ve uygulamaların belediyeler başta olmak üzere, 
yerel yönetim unsurlarının öncelikli görevi olarak kabul edilmesidir. Bu 
durum İsveç ülke kanunları ile de garanti alınmış, ilgili kanun uyarınca 
belediyelerin, ihtiyaç sahibi ve muhtaç kişilere sosyal hizmet sunmak 
zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu durum İsveç’te yerel yönetim birim-
lerini sadece hizmet sunucusu değil, aynı zamanda yasalar doğrultusun-
da sosyal politika üreticisi konumuna da getirmektedir. İsveç belediye-
lerinin sosyal belediyecilik uygulamalarında emek piyasasına yönelik 
istihdam arttırıcı uygulamalar, eğitim, sağlık hizmetleri sunumu, yaşlı 
bakımı ve çocuk bakımı gibi hizmetler göze çarparken, hedef kitlenin 
ise ağırlıklı olarak yaşlı bireyler, çocuklar ve engelli vatandaşlar olduğu 
görülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin mali özerklikleri çerçevesinde 
ekonomik kaynaklarının ağırlıklı olarak bu hedef kitlelere yönelik hiz-
met sunumunda kullandığı da rakamlarla ortaya konmaktadır (Şahinoğlu, 
2017: 45-46).

İspanya’da ise yerel yönetimlerin nüfus yapısına göre sınıflandırıl-
dıkları ve yetkilerinin de sorumluluk bölgelerindeki nüfusla bağlantılı 
olarak değiştiği görülmektedir (Toksöz vd., 2009: 78). İspanya’da yerel 
yönetim birimlerinin yetkileri çerçevesinde sunmaları gereken hizmetler 
ve sosyal belediyecilik uygulamaları ise şu şekildedir (Şahinoğlu, 2017: 
49):

• Tüm yerel yönetim birimleri bölgelerindeki nüfustan bağımsız 
olarak kanalizasyon hizmetleri, temiz su, kentsel atıkların yö-
netimi, caddelerin ışıklandırılarak aydınlatılması, sorumluluk 
bölgelerindeki yolların bakımlarının sağlanarak şehir trafiğinin 
kontrol edilmesi ve güvenli gıda hizmetleri sunmak zorunda-
dırlar.
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• Sorumluluk bölgesindeki nüfus 5000’den fazla olan yerel yöne-
tim birimleri yerel polis ve güvenlik hizmetleri ile beraber yeşil 
alan hizmeti de sunmak durumundadır.

• Sorumluluk bölgesindeki nüfus 20.000’den fazla olan yerel yö-
netim birimleri yangınla mücadele ve itfaiye hizmetleri, spor 
alanları ve tesisleri ile sosyal hizmet sunumu gerçekleştirmek 
zorundadır.

• Sorumluluk bölgesindeki nüfus 50.000’den fazla olan yerel yö-
netim birimleri ayrıca çevreni korunması ve toplu taşıma hiz-
metleri de sunmak durumundadır.

Şahinoğlu (2017: 49-50), İspanya’da yerel yönetim uygulamaların-
dan bahsederken sosyal belediyecilik kapsamında sunulması gereken 
hizmetlerin, sadece sorumluluk bölgesindeki nüfus 20.000’nden fazla 
olan yerel yönetim unsurlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, 
İspanya’da yerel yönetimlerin kanunlar çerçevesinde bu hizmetleri su-
nabilmeleri için mali özerklikleri ve ekonomik gelir kaynakları olduğun-
dan da bahsetmektedir. Ayrıca İngiltere ve gibi ülkelerle kıyaslandığında 
İspanya’da sosyal belediyecilik anlayışının çok fazla gelişmediği, bunun 
aksine belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin öncelikli görev 
ve sorumluluklarının geleneksel belediyecilik anlayışı çerçevesinde şe-
killendiği görülmektedir.

Avrupa kapsamında bir diğer önemli örnek Fransa’dır. Fransa’da 
yerel yönetim birimleri komünler (belediyeler), iller, bölgeler ve kamu 
işbirliği kuruluşları şeklinde dört farklı yapıda örgütlenmektedir. Fransa 
ülke olarak merkezi otoritesi güçlü bir yönetim biçimi benimsemesine 
rağmen, 1980’li yıllarda tüm Dünya’yı etkisine alan değişim burada da 
etkisini göstermiş, 1982 yılından sonra görülen değişimlerle yerinden yö-
netim anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Bu çerçeve de yerel yönetimler 
üzerinde valilerin sahip olduğu vesayet denetimi yetkisi sona erdirilmiş-
tir. Fransa’da yerel yönetim birimlerinin mali kaynaklarını hangi alanlar-
da kullanabilecekleri hukuksal düzenlemelerle belirtilmiştir. Bu alanlar 
şu şekildedir (Toksöz vd., 2009: 73-75):

• Refah: Genel refaha yönelik hangi hizmetlerin sunulacağı ve 
gerekli hizmet sunumu için kaynaklar merkezi yönetimler ta-
rafından belirlenmektedir. Ancak Fransa’da hukuksal olarak 
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genel refah kapsamında herhangi bir yerel yönetim birimine 
yetki veya hizmet devri gerçekleştirildiğinde merkezi yönetim 
gerekli mali kaynağı da arttırmak zorundadır.

• Eğitim: Eğitim konusunda sunulacak hizmetler açısından hem 
merkezi yönetim hem de yerel yönetim unsurlarının kendi so-
rumlulukları bulunmakla birlikte, bir görev dağılımı olduğu 
görülmektedir. Merkezi yönetimler ulusal düzeyde eğitim ko-
nularını ve müfredatı belirleyerek, eğitim kadrosunun seçimi, 
gelişimleri ve ücretlerinin ödenmesini üstlenirken, yerel yöne-
timler çoğunlukla bina ve teknik malzemelerin sağlanmasıyla 
ilgilenmektedirler.

• Ulaşım: Eğitim alanında olduğu gibi ulaşım konusunda da 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir işbirliği ve 
görev dağılımı bulunmaktadır. Merkezi yönetim çoğunlukla 
şehirlerarası ulaşım için gerekli karayolları, tren yolları ve li-
manların yapımı, bakımı ve onarımından sorumluyken, yerel 
yönetimle ise şehir içi ulaşım ve şehir içi yolların yapım ve 
bakımından sorumludurlar.

• Ekonomik Gelişim ve Kalkınma: Yerel yönetim birimlerinin 
tamamı kendi bölgelerindeki ekonomik kalkınmayı destekle-
mek için teşviklerde bulunarak, yatırım yapabilmektedirler.

• Şehir Planlama: Yerel yönetim birimleri ana şehir planları ile 
kullanım planlarını hazırlamakla yükümlüdürler.

• Temiz Su, Çevre, Hijyen ve Temizlik: Bu hizmetler yerel 
yönetim birimlerinin sorumluluğundadır. Ayrıca yerel yönetim 
birimleri piyasa mekanizması ve rekabeti geliştirme gibi amaç-
larla bu hizmetleri özel sektöre devredebilmektedirler.

• Spor, Rekreasyon ve Kültürel Faaliyetler: Yerel yönetim 
birimleri gerekli tesislerin oluşturularak, kültürel, sportif ve 
rekreasyon amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmekle görevlidirler.

• Güvenlik Hizmetleri: Güvenlik konusunda temel sorumluluk 
merkezi yönetime aittir. Ayrıca polis teşkilatının kurulması da 
merkezi yönetimin sorumlulukları arasındadır. Ancak yerel yö-
netimler silahsız yerel kolluk ve güvenlik kuvvetleri oluşturma 
yetkisine sahiptir. Ayrıca yerel yönetimler trafik denetiminden 
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sorumlu olduğu gibi yangınla mücadele ve itfaiye hizmetlerini 
de yerine getirmektedirler.

Görüldüğü üzere Fransa 1980’li yıllardan sonra belediyecilik ala-
nında hem yaklaşım açısından hem de kanunlar açısından bir değişim 
yaşamış olsa da, sosyal belediyecilikten çok geleneksel belediyecilik 
anlayışının hâkim olduğu bir konumdadır. İngiltere ve İsveç’in aksine 
hala merkezi yönetim anlayışının güçlü olduğu ve sosyal politikalar ko-
nusunda gerek belirleyici ve gerek uygulayıcı konumda merkez yönetim 
tarafından belirlene politikaların ağır bastığı ortaya çıkmaktadır.

Aydın (2009: 66-76) yaptığı çalışmasında gelişmiş ülkelerdeki sos-
yal belediyecilik uygulamalarını; yerel sosyal ve kültürel hizmetler, yerel 
ekonomik gelişmeye yönelik faaliyetler ve diğer hizmet alanları olarak 
sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre:

• Yerel Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Yaşlı ve engellilere yö-
nelik hizmetler, evde bakım, günlük bakım, geçici sürelerle ba-
kım, barınma desteği, sağlık destek hizmetleri, konut koşulla-
rının iyileştirilmesi, bakıcılara yönelik hizmetler, aile ve çocuk 
koruma hizmetleri, göçmenlere yönelik hizmetler vb.

• Yerel Ekonomik Gelişmeye Yönelik Hizmetler: Yerel eko-
nomiyi destekleyici ve geliştirici faaliyetler, işletmelerin reka-
bet güçlerini korumalarına yönelik hizmetler, eğitim hizmetleri, 
girişimcilik destekleri, teşvikler, işgücünün niteliğini arttırma-
ya yönelik eğitim destekleri vb.

• Diğer Hizmet Alanları: Güvenlik, suçun önlenmesi, aile içi 
şiddetle mücadele, kültürel faaliyetler, eğlence, tıbbi destek ve 
yönlendirme, ulaşım, hijyen, temizlik, ışıklandırma, danışman-
lık vb.

Türkiye’de batılı ülkelerle benzer bir süreçten geçerek 1980’li yıl-
lardan sonra geleneksel belediyecilik anlayışından, sosyal belediyecilik 
anlayışına doğru bir dönüşüm yaşamıştır. Günümüzde Türkiye’de yerel 
yönetimlerin üç ayrı kaynaktan dolayı ortaya çıkan problemlerle ilgilen-
diğini söylemek mümkündür. Ateş (2009: 92-93), bu kaynaklardan do-
ğan sorunları toplumsal yapıdan, ailevi sebeplerden ve bireyin kendisin-
den kaynaklı sebeplerden doğan problemler şeklinde üçe ayırmaktadır. 
Toplumsal yapıdan kaynaklı sorunlar genellikle nüfusu yoğun kentlerde 
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ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk ve dilencilik gibi problemlerken, ailevi 
sebepler veya bireylerin kendilerinden kaynaklı sorunlar ise engellilik, 
yaşlılık ve çocukların ihtiyaçları gibi problemlerdir. Türkiye’de beledi-
yelerin bu kapsamda sunduğu ve sosyal belediyecilik olarak kabul edile-
bilecek hizmetlerin sayısı ve kalitesi çoğunlukla belediyelerin personel 
sayısına, personelin niteliğine, mali kaynakların durumuna vb. faktör-
lere bağlı olarak değişmektedir (Toprak ve Şataf, 2017: 66). Türkiye’de 
belediyeler tarafından sunulan ve sosyal belediyecilik hizmetleri içinde 
sınıflandırılabilecek çeşitli uygulamalar ise şu şekildedir:

• Konut ve Barınma: Türkiye’de kanunlarla belediyelere, ko-
nut ya da toplu konutlar yapmak, konut kiralamak veya satmak, 
kamulaştırma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da ban-
kalarla işbirliğine giderek barınma konusunda ortak projeler 
geliştirmek gibi yetkiler tanınmıştır (Koçak, 2017: 130). Ancak 
belirtmek gerekir ki belediyelerin bu yetkilerini kullanmaları 
mali kaynaklarının yeterliliği ile yakından ilgili bir durumdur.

• Sağlık ve Eğitim: Türkiye’de belediyeler, kamuya ait tüm 
okulların bina inşaatlarını yapabilme, her türlü tamirat ve tadi-
latı gerçekleştirebilme yetkisine kanunlar önünde sahiptirler. 
Bunun yanında sorumluluk bölgesindeki nüfus 10.000 ve üzeri 
olan belediyeler meclisleri tarafından karar alınması şartıyla 
sağlık alanında yatırım yapma yetkisine sahip bulunmaktadır-
lar (Koçak, 2017: 130).

• Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler: Türkiye’de bele-
diyelerin sosyal belediyecilik anlamında en çok sunduğu hiz-
metler genellikle sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerdir. Yine 
Türkiye’de belediyelerin sosyal yardımlardan ve sosyal hizmet-
lerden yasalar nezdinde sorumlu tutuldukları görülmektedir. 
Sosyal yardımlar açısından bakıldığında yerel yönetimlerin bir 
taraftan yoksun durumdaki vatandaşlara çeşitli destekler sağ-
laması, diğer taraftan sosyal hizmetler ile sorumluluk bölge-
sindeki tüm vatandaşlara ihtiyaçları ölçüsünde hizmet sunumu 
yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır (Negiz, 2011: 324).

Sayılan alanların dışında Türkiye’de belediyelerin, dezavantajlı 
gruplar olarak adlandırılan kesimlere yönelik çoğunlukla sosyal yardım 
ve sosyal hizmet altında sundukları çeşitli hizmetler de bulunmaktadır. 
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Bu hizmetlerinde sosyal belediyecilik uygulamaları altında değerlendi-
rilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu hizmetler şu şekilde sınıflandı-
rılabilir: 

• Çocuklara Yönelik Sunulan Hizmetler: Türkiye’de kanun-
larla sorumluluk bölgesindeki nüfus 50.000 ve üzeri olan yerel 
yönetimlere çocuklar için koruma evleri ve okul öncesi çocuk-
lar için eğitim kurumları açma yetkisi verilmiştir (Toprak ve 
Şataf, 2017: 66). Ayrıca yerel yönetimler yine çocuklara yöne-
lik olarak çocuk kulüpleri, parklar, kimsesiz çocuklar için yu-
valar, eğitim parkurları gibi hizmetlerde sunmaktadırlar (Yıldı-
rım ve Göktürk, 2008: 250).

• Kadınlara Yönelik Sunulan Hizmetler: Dezavantajlı grup-
lar içinde değerlendirilen kadınlar da Türkiye’de belediyelerin 
sosyal belediyecilik kapsamında hizmet götürdüğü gruplardan-
dır. Sorumluluk bölgesi 100.000 ve üzeri olan belediyelerin ka-
dınlara yönelik olarak koruma evleri açmak zorundadır  (Top-
rak ve Şataf, 2017: 68). Bu uygulamanın kanunen zorunluluk 
haline getirilmesi ve belediyelere sorumluluk yüklemesi, sos-
yal belediyecilik anlayışı açısından olumlu bir gelişme olarak 
kabul edilebilir. Ayrıca kadınlara yönelik olarak belediyeler 
tarafından danışmanlık, aile ve kadın sağlığı hizmetleri, kadın-
lar için meslek edindirme kursları ve ayni-nakdi yardımlarda 
sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirilebilecek uygula-
malardır (Toprak ve Şataf, 2017: 68).

• Yaşlılar İçin Sunulan Hizmetler: Türkiye’de yerel yönetim-
ler yaşlılara yönelik bir takım hizmetler de sunmaktadır. Yine 
kanunlarla belirtilen bu hizmetler arasında sosyal belediyeci-
lik uygulaması olarak sayılabilecekleri huzurevlerinin yapımı, 
sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri, evde ücretsiz ba-
kım, ulaşımda kolaylık sağlanması, yaşlı vatandaşlara yönelik 
kültürel etkinlikler şeklinde belirtmek mümkündür (Toprak ve 
Şataf, 2017: 66).

• Gençlere Yönelik Hizmetler: Türkiye’de belediyelerin genç-
lere yönelik olarak sunduğu ve sosyal belediyecilik kapsa-
mında değerlendirilebilecek hizmetler de mevcuttur. Hatta 
bu hizmetlerin sunumu kanunlarla belirtilmektedir. Sunulan 
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hizmetler arasında öğrencilere verilen burslar, öğrenci yurtları, 
spor tesisleri, indirimli veya ücretsiz şehir içi ulaşım ve reh-
berlik merkezleri gibi sosyal belediyecilik uygulamaları bulun-
maktadır (Toprak ve Şataf, 2017: 66). Ayrıca gençlerin şehirle 
ilgili kimi projelerde yer alabildikleri, böylece sadece hizmet 
sunumundan yararlanan bir kitle değil, aynı zamanda hizmet-
lerin planlanması ve uygulanması süreçlerinde de yer alan 
bireyler oldukları görülmektedir. Bu durum gençlerin yerel 
politikada da söz sahibi olmalarını sağlayarak, yerel demokra-
sinin işletilmesinde katılım ilkesini güçlendirmektedir (Oktay, 
2017: 314-317).

• Engelli Vatandaşlara Yönelik Hizmetler: Engelli bireyler 
de sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında Türkiye’deki 
yerel yönetimlerin hedef kitlesi içinde yer almaktadır. Engelli-
lere yönelik hizmet sunumu ise yine kanunlarla güvence altına 
alınmıştır. Belediyelerin engelli vatandaşlara yönelik sunduğu 
kimi hizmetler ise engelli bireylere yönelik özel merkezler kur-
mak, evde sağlık hizmetleri sunmak, günlük ihtiyaçların karşı-
lanması, şehir içi ulaşım desteği, kültürel etkinlikleri, yaşamı 
kolaylaştırıcı ekipman desteği vb. şeklindedir (Fırat, 2008: 91-
94).

• Yoksul ve Muhtaç Vatandaşlara Yönelik Hizmetler: Yok-
sul ve muhtaç vatandaşlara yönelik olarak Türkiye’de yerel 
yönetimler tarafından sunulan bir takım hizmetler de bulun-
maktadır. Bu hizmetler çoğunlukla aşevleri, gıda yardımı, ya-
kacak yardımı, askerlik yapan bireylerin geçimini sağlamakla 
yükümlü olduğu ve başkaca geliri olmayan anne, baba, kız ve 
erkek kardeşlerine sosyal yardımlarda bulunmak, ayni ve nak-
di yardımlar şeklinde gerçekleşmektedir (Bacak ve Uzunay, 
2017: 7-10, Uslu, 2011: 76).

• İşgücü Piyasasına ve İşsiz Vatandaşlara Yönelik Hizmet-
ler: Sosyal belediyecilik kapsamında Türkiye’de yerel yöne-
timlerin işgücü piyasasını canlandırmaya ve işsiz vatandaşların 
istihdam edilmesine yönelik olarak sunulan hizmetler ise ço-
ğunlukla meslek edindirme ve beceri geliştirme kursları dü-
zenlenmesi şeklindedir (Toprak ve Şataf, 2017: 66).
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Belediyecilik anlayışının yaşadığı değişim süreci hemen hemen tüm 
Dünya’da benzer etkiler yapmıştır. Ülkelerin değişen ekonomi politikala-
rı sosyal politikalara olan bakışı da değiştirmiş, merkezi yönetimler güç 
olarak olmasa da, ekonomiye ve sosyal yaşama olan etkileri bakımından 
küçülmeye başlamışlardır. Bu durum beraberinde bir boşluğu da ortaya 
çıkarmıştır. Ekonomi politikalarının değişmesi ve merkezi yönetimlerin 
halkın ihtiyaç, istek ve problemleri konusunda daha az müdahaleci bir 
yaklaşım sergilemeleri sosyal sorunları azaltmamış, aksine çoğaltmıştır. 
Bu noktada belirtilmesi gereken belki de sosyal belediyecilik anlayışını 
güçlendiren şartların da bu durumdan kaynaklı olarak ortaya çıktığıdır.

Sosyal sorunlar kapsamında ortaya çıkan boşluğu doldurabilecek 
üç farklı mekanizma olduğu söylenebilir. Bunlar yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektördür. Ancak belirtmek gerekir ki özel sek-
tör piyasa mekanizması doğrultusunda kar güdüsü ile hareket ettiği için 
sosyal sorunların çözümü ve halkın ihtiyaçları kapsamında tak başına 
yeterli olacak veya halkın tümünü kapsamına alabilecek bir durumda de-
ğildir. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşları ise merkezi yönetimlerden 
bağımsız ve halkın iradesi ile teşkil edilmelerine rağmen mali kaynaklar 
açısından sosyal sorunlarla tek başlarına mücadele edebilecek konumda 
değillerdir. Bu noktada hem kapsam olarak hem de idari ve mali kay-
naklarının yeterliliği açısından yerel yönetimler ön plana çıkmaktadır. 
Toplumsal yapı içinde ortaya çıkan sosyal sorunların çözümünde, sosyal 
belediyecilik anlayışı ile hareket eden yerel yönetimler günümüzde git-
tikçe önem kazanmaktadır. Ancak gelecek açısından düşünüldüğünde 
sosyal belediyecilik uygulamalarında yerel yönetimlerinde bir noktadan 
sonra yetersiz kalabileceğini belirtmek gerekmektedir. Bu yetersizlik ise 
sosyal belediyecilik uygulamalarına tüm paydaşların dâhil edilmesi ile 
çözülebilecek bir durumdur. Sosyal sorunların çözümünde tek başları-
na çeşitli yönlerden eksik kalabilecek olan özel sektör kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve vatandaşların da sosyal belediyecilik hizmetleri-
nin planlanması ve uygulanması süreçlerine dâhil edilmeleri, toplumsal 
yapı içinde ortaya çıkabilecek sosyal nitelikli sorunların çözümünde çok 
daha efektif sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır. Sosyal belediyecilik 
kapsamında geleceğin çok yapılı bir yönetim, planlama ve uygulama me-
kanizmasından geçtiğini belirtmek doğru bir bakış açısı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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Sosyal Belediyecilik Açısından Dezavantajlı Gruplar

Sosyal belediyecilik anlayışının güçlenmesinde birçok faktör etkili 
olmuştur. Tüm Dünya’da değişen ekonomi politikaları, küreselleşme, tek-
nolojik ilerlemeler, özel sektörün güçlenmesi ve sivil toplum anlayışının 
yükselmesi bu faktörlerin bir kısmıdır. Sosyal belediyecilik ile yerel yö-
netimlerin sorumluluk bölgesinde yaşayan toplulukların sosyal, kültürel, 
ekonomik ve hatta bireysel olarak düşünülürse psikolojik ihtiyaçlarına 
yönelik hizmetler sunulması ve ortaya çıkan sorunlarının çözümlenmesi 
hedeflenmektedir. Sosyal belediyecilik yaklaşımı ile tüm halkı kapsar 
nitelikte hizmet sunumları gerçekleştirilse de halk içinde ihtiyaç ve so-
runları farklılaşan gruplar olabilmektedir. Dezavantajlı gruplar olarak 
adlandırılan bu kitleler sosyal belediyecilik doğrultusundaki hizmetlere 
en çok ihtiyaç duyan kesimi oluşturmaktadır. Çocuklar, gençler, kadın-
lar, yaşlılar, göçmenler vb. olarak sınıflandırılan bu kesimler sosyal bele-
diyecilik anlayışı ile hareket eden yerel yönetimlerin hizmet sunumunda 
öncelikli hedef kitlesidir.

Dezavantajlılık ve dezavantajlı gruplara yönelik çok net tanımlar 
olmadığı, kavramın kullanımının değişkenlik gösterdiği ve farklı biçim-
lerde ifade edildiği görülmektedir. Literatür incelendiğinde, dışlanmış 
gruplar, dezavantajlı gruplar, marjinal gruplar, risk altındaki gruplar, sı-
nıf-altı gruplar, savunmasız gruplar ve korunmasız gruplar kavramlarının 
çoğunlukla birbirlerinin yerine ve aynı anlamlarda kullanıldığını gör-
mekteyiz ((Öcal, 2015: 3). “Dezavantajlı gruplar” kavramını, içinde 
yaşadıkları toplumda kültürel, sosyal ve ekonomik kaynaklara ulaşmakta 
sıkıntı yaşayan veya bu kaynaklardan yoksun kalan insan grupları şek-
linde tanımlamak mümkündür. Bahsi geçen bu Dezavantajlılık durumu 
ise ihtiyaç duyulan kaynakların bulunmaması, mevcut kaynaklara ulaşım 
noktasında sorun yaşanması, toplumsal bakış açısı, mevcut sosyal şartlar 
ve kamusal politikalardan kaynaklanabilmektedir (Yasım, 2019: 2).

Uluslararası düzeyde farklı kuruluşların ve araştırmacıların de-
zavantajlılık durumunu ve dezavantajlı grupları birbirine yakın olmak-
la beraber, farklı biçimde tanımladığını görmekteyiz. 1970’li yıllarda 
Fransa’da Sosyal İlişkiler Bakanlığı (Bakan Reno Lenoi tarafından) deza-
vantajlı grupları zihinsel ve bedensel engelli bireyler, alkolikler, hüküm-
lüler, yaşlı vatandaşlar, istismar edilen çocuklar ve tek ebeveynli olan ai-
leler şeklinde tanımlamıştır (Çeviker vd., 2018: 3). UNESCO (Birleşmiş 
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milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ise dezavantajlı grupları çeşitli 
sebeplerden dolayı ekonomik hayata, toplumsal yaşama ve toplumsal ya-
şam içindeki süreçlere katılımları ya da uyum sağlama durumları toplu-
mun diğer üyelerine göre daha az olan bireylerin oluşturduğu gruplar ola-
rak tanımlamaktadır. Bu durumu doğuran sebepleri ise siyasi durumlar, 
inançlar, etnik kökenler, konuşulan diller, cinsiyet ve ekonomik durum 
olarak belirtmektedir (Yasım, 2019: 2). MARKA (Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı) ise dezavantajlı grupları, yaşadıkları toplum içinde özellikle 
iktisadi ve sosyo-kültürel kaynaklardan mahrum kalan bireylerin oluş-
turduğu gruplar biçiminde tanımlamaktadır (MARKA, 2011: 17).

Literatür de farklı tanımlar olmakla birlikte, dezavantajlı gruplara 
yönelik tanımların ortak noktalarının çoğunlukla bireylerin ekonomik, 
sosyal ve kültürel anlamda kendi kendilerine yetebilecek düzeyde olmak 
için gereken imkân ve olanaklara erişememeleri veya erişimlerinin sınır-
lı olması olduğu görülmektedir.  Dezavantajlı grupların çeşitli olanaklara 
erişimlerinin sınırlı olması, yaşadıkları toplum içindeki normlardan ve 
düzenden kaynaklanabileceği gibi, ülkelerin hukuksal ve iktisadi duru-
mundan kaynaklanabilmektedir. Bu bakış açısıyla dezavantajlılık duru-
munu “mutlak” ve “göreli” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Mutlak 
dezavantajlılık durumu ülkelerin iktisadi ve hukuksal yapılarından kay-
naklıyken, göreli dezavantajlılık durumu toplumsal yapı ve kültürden 
kaynaklanabilmektedir (Elmas, 2018: 946). Toplumsal yapı içinde deza-
vantajlılığa sebep olan ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan bireylerin 
kendi kendine yetememesinin sebeplerini ise Bozok (2011: 17-18) şu 
şekilde belirtmektedir:

• Toplum içinde önyargı veya önyargılı davranışlarla karşılaş-
mak,

• Toplumsal yapı içindeki kurumlardan destek görmemek,

• Ailevi anlamda destek eksikliği,

• Toplumsal desteğin olmaması,

• Kişilerin kendi sorunlarını ifade edememesi veya toplumsal ya-
pıya taşıyamaması,

• Toplum içindeki kaynaklara ulaşamamak ya da ulaşma nokta-
sında sorunlar yaşamak,
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• Toplum içinde kolektif bilinç eksikliği,

• Sağlık, eğitim ve işgücü piyasasında istihdam edilmek için 
kaynakların yetersizliğidir.

Dezavantajlılık ya da dezavantajlı bir grubun içinde yer alması ilk 
bakışta bireysel veya bireysen kaynaklı bir sorun gibi görülse de, aslında 
toplumun bütününü ilgilendiren ve toplumsal yapı içinde bütüncül bir 
bakış açısıyla ele alınması gereken bir durumdur. Bozok (2011: 18) aynı 
çalışmasında bireylerin dezavantajlılıktan kurutularak kendi kendilerine 
yeterli hale gelebilmelerinin yollarını ise şu şekilde belirtmektedir:

• Bağımlılık ilişkilerinden kurtularak kendi ayakları üzerinde 
durabilmek,

• İşgücü piyasasında istihdam içinde yer almak,

• Bireyin kendi kendisini yönetebilmesi,

• Destek ve danışmanlık hizmetleri almak,

• İlişki geliştirebilmek,

• Eğitim imkânlarından faydalanabilmek,

• Sağlık sunucularına ve sağlık hizmetlerine ulaşabilmek,

• Kişinin özsaygısını geliştirmesi,

• Fırsat ve tercih özgürlüğünün sağlanmasıdır.

Dezavantajlı gruplar ülkelere, iklime, yapısal faktörlere ve hatta 
coğrafi konuma göre değişmekle beraber, genle kabul görmekte olan sı-
nıflandırmalar bulunmaktadır. Çoğunlukla bu sınıflandırmanın çocuklar, 
kadınlar, gençler, yaşlılar, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, engelli-
ler, göçmenler vb. kişilerin dâhil olduğu kesimlerden oluştuğu görülmek-
tedir. Sosyal belediyecilik açısından konu ele alındığında dezavantajlı 
grupları ayrı ayrı tanımlayarak incelemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Bu durumun sebebi ise her ne kadar dezavantajlı grupların tamamı eko-
nomik, sosyal ve kültürel açıdan yoksunluk çekmekte veya kaynaklara 
ulaşmada sorun yaşasalar da, kendi içlerinde farklı farklı problemlerle 
yüz yüze gelmeleri ve farklı çözümlere ihtiyaç duyuyor olmalarıdır. De-
zavantajlı grupları şu şekilde sıralamak mümkündür:



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar 173

• Çocuklar: Dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklar belki 
de kaynaklara ulaşma, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konu-
larda en savunmasız ve en çok yardıma muhtaç olan kesimi 
oluşturmaktadırlar. Çocukların bir aile içinde olmalarından 
bağımsız olarak çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduklarını 
söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Toplumsal düzen için-
de çocukların bakımını, korunarak gözetilmesini sadece aile-
ye veya topluma bırakmamak gerektiği; kurumsal olarak da 
bir mekanizma oluşturulması zorunluluğu vardır. Bu noktada 
yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamaları ön plana 
çıkmaktadır. Çocukların dezavantajlı gruplar içinde sayılması-
nın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Dünya genelinde konu ele 
alındığında çocukların karşı karşıya kaldıkları ilk ve en önemli 
tehlike yoksulluk ve yoksulluğun sebep olduğu açlıktır. Yapı-
lan araştırmalar tüm Dünya’da yaklaşık 2,2 milyar çocuktan 
400 milyondan fazlasının derin bir yoksulluk içinde yaşadığını 
göstermektedir. Çocukların dezavantajlı gruplar içinde sayıl-
masının bir diğer gerekçesi de sağlık hizmetlerine erişimde ya-
şadıkları sorunlardır. Yine yoksullukla bağlantılı olarak çocuk-
ların gerek doğum öncesinde ve gerek doğum sonrasında sağlık 
hizmetlerine erişimde sorun yaşayabildikleri görülmektedir. 
Yine yoksullukla bağlantılı olarak çocuklarla ilgili bir diğer 
önemli problem de eğitim imkânlarına erişim ve eğitim de fır-
sat eşitsizliklerinin yaşanmasıdır. Hemen belirtmek gerekir ki 
eğitim imkânlarına erişim ve eğitim de fırsat eşitsizliği tüm ço-
cukları kapsayan bir risk olmasına rağmen kız çocuklarının bu 
durumdan daha fazla etkilendikleri görülmektedir (Kahraman 
ve Kahraman, 2017: 258-260). Söz konusu çocuklar olduğunda 
dikkat çeken bir diğer konu, çocuklarında yaşadıkları sorun-
lara göre kendi içlerinde farklı dezavantajlı gruplara ayrılabil-
dikleridir. Bu açıdan bir gruplandırma yapmak gerekirse ço-
cuklar için şu dezavantajlılık sınıflaması ile karşılaşmaktayız:

- Engelli Çocuklar: Çeviker vd. (2018: 4) engelli çocuk kavramını 
tanımlarken bireylerin öncelikle yaşadıkları toplum içinde hem 
yasalar karşısında hem de toplumsal normlar çerçevesinde çocuk 
olarak kabul edilmeleri gerektiğinden bahsederken, sonrasında 
da çocuk olarak kabul edilen bu bireylerin günlük yaşam içinde 



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika174

zihinsel, görsel, fiziksel veya işitsel şekilde yapılabilecek davra-
nış veya tutumları gerçekleştirmede eksiklik yaşanması olarak 
belirtmektedirler. Yapılan birçok çalışma, engelli çocukların 
özellikle gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde hayat standart-
larının yükseltilerek, toplumsal yaşama adapte edilmeleri nok-
tasında eksikliklerin olduğunu göstermektedir. Engellilik, top-
lumsal düzen içinde bireyin kendi hatasından kaynaklı olmadan 
başlı başına bir sorun ve ayrı bir dezavantajlılık durumuyken, 
engelli çocukların çok daha fazla korunmaya muhtaç oldukları 
ve özel ilgi ihtiyacı duydukları tartışmasız bir gerçektir.

- Suça Sürüklenen Çocuklar: Suç kavramını tanımlamak gere-
kirse, yasalarda açık bir biçimde belirtilen biçimde, toplumsal 
yapı ve düzeni bozan veya diğer bireylere zarar veren tutum ve 
davranışlar sergileyerek hukuka aykırı bir şekilde davranmak-
tır (Özalp, 2015: 97). Suç işleme davranışı bireysel faktörlerden 
kaynaklanabileceği gibi birçok diğer unsurdan da kaynaklana-
bilmektedir. Ancak suça sürüklenen çocuklar incelendiğinde, 
çocuğun içinde bulunduğu ailenin ekonomik ve sosyal koşul-
larının, ailenin yaşadığı çevrenin çocukların suça sürüklen-
mesinde etkili olduğu görülmektedir. Yine yapılan çalışmalar 
ebeveynlerin eğitim düzeyleri yükseldikçe çocukların suça sü-
rüklenme oranlarının azaldığını gösterirken, ailenin ekonomik 
olarak zayıflamasının çocukların suça sürüklenme oranlarını 
arttırdığını ortaya koymaktadır (Baysan Arabacı ve Taş, 2017: 
111). Çocukların suça sürüklenmelerinin engellenmesi sade-
ce ailenin sorumluluğunda olan bir durum değildir. Kurumsal 
olarak da bu konu mücadele gerektiren bir sorun olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Sosyal belediyecilik kapsamında ailelere 
ve toplumun bütününe danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri 
sunulması; risk altındaki çocukların korunarak gözetilmesi ve 
ebeveynlerin eğitim düzeylerinin yükseltilerek, ailenin yoksul-
luktan kurtarılması alınabilecek tedbirlerdir.

- Sokaklarda Yaşamak Zorunda Kalan Çocuklar (Sokak Çocuk-
ları): Öncelikle belirtmek gerekir ki literatür de sıkça “sokak 
çocukları” olarak ifade edilen bu kavramsallaştırma tarafımız-
ca doğru bulunmamaktadır. Bu durumun sebebi ise sokaklarda 
yaşamak zorunda kalan veya bırakılan çocukların bu durumunu 
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kavramsal olarak meşrulaştırmak istemeyişimizdir. Genel ola-
rak tanımlamak gerekirse, hayatı ve hayatını devam ettirmek 
için gereken kaynak ve imkânları temin etmek adına sokaklarda 
yaşayan, yetişkin bireylerin koruma ve gözetimine sahip olma-
yan erkek ve kız çocuklarını sokaklarda yaşamak zorunda kalan 
çocuklar olarak tanımlayabiliriz (Şener ve Serdar, 2015: 160). 
Sokaklarda yaşamak zorunda kalan çocuklar tanımlanırken be-
lirli kriterlerden hareket edilmektedir. Buna göre bir çocuğun 
sokaklarda yaşamak zorunda kalan çocuk statüsüne girmesi 
için, 18 yaşında küçük olması, zamanının büyük bir kısmını so-
kaklarda geçirmesi ve ailesi ile irtibatının olmaması veya çok 
az olması gerekmektedir (Kahraman ve Kahraman, 2017: 262-
263). Sokaklarda yaşamak zorunda kalan çocuklar sosyal, psi-
kolojik ve fiziksel tehlike altında yaşamak durumundalarken, 
aynı zamanda kendileri de toplum açısından tehlike oluşturabil-
mektedirler.

- Çocuk İşçiliği: ILO (International Labour Organization/Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü) çocuk işçiliğini, çocukların zihinsel ve/
veya fiziksel olarak gelişmelerine zarar veren, çocukluklarını 
yaşamalarını engelleyen ve potansiyellerini eksilten işlerde ço-
cukların çalıştırılması olarak tanımlamaktadır. Çocuk işçiliği-
nin sebepleri ise yoksulluk, eğitim hizmetlerine ve fırsatlarına 
erişememe, kırsal alanlardan şehirlere göç, ebeveynlerin işsiz 
kalmaları, geleneksel normlar vb. şeklindedir (ÇSGB, 2017: 13-
16). Çocuk işçiliği de hem bireysel anlamda çocukları hem de 
toplumu ve toplumun geleceğini tehdit eden bir diğer önemli 
durumdur. Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini engelleyebi-
lecek bu durumla da kurumsal düzeyde mücadele edilmesi ge-
rekmektedir.

- Evliliğe Zorlanan Çocuklar: Literatür de evliliğe zorlanan kız ço-
cukları için “çocuk gelin” kavramı kullanılmakla beraber, böyle 
bir kavramın kullanımı yine tarafımızca doğru bulunmamakta-
dır. Evliliğe zorlanan çocukların hem erkek hem kız çocukları 
olmalarına rağmen, çoğunluğunu kız çocuklarının oluşturduğu 
görülmektedir. Yasalar önünde çocuk olarak kabul edilen birey-
lerin evliliğe zorlanması olarak kabul edebileceğimiz bu uygula-
ma küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların 
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henüz reşit olmadıkları, sosyo-psikolojik ve fiziksel gelişimlerini 
tamamladıkları bir dönem de evlendirilmeleri toplumsal açıdan 
kanayan bir yara olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların evli-
liğe zorlanmasına sebep olan küresel ölçekte çeşitli sebepler ol-
duğu görülmektedir. Bu sebepler çoğunlukla yoksulluk, namus 
endişesi, çeyiz giderleri, gelenekler, toplumsal normlar, kültürel 
kodlar vb. gibidir (Durdu ve Yelboğa, 2016: 800-801). Çocukla-
rın bu tür uygulamalara maruz kalmaları da yine bireysel çaba-
ların ötesinde kurumsal bir çaba ve bilinçle engellenebilecektir.

- Dezavantajlı grupların tamamı için bir koruma ve topluma adap-
tasyon mekanizmasının geliştirilmesi zorunlulukken, çocukların 
ayrıca ele alınması gerektiğini görmekteyiz. Her açıdan (fizik-
sel, psikolojik, ekonomik vb.) korunmaya muhtaç ve tehlikelere 
açık olan çocuklar aynı zaman da toplumsal yapının da zayıf 
noktasını oluşturmaktadırlar. Sosyal belediyecilik yaklaşımı 
çerçevesinde sunulacak hizmetlerin içinde mutlaka çocukların 
korunarak geliştirilmesine yönelik uygulamaların bulunması 
bir zorunluluktur. Ancak belirtmek gerekir ki bu noktada sa-
dece ekonomik ve maddi anlamda sunulacak hizmetler yeterli 
olmayacaktır. Öncelikle ebeveynlerin ve sonra toplumun bu ko-
nudaki bilincini yükseltecek danışmanlık ve eğitim destekleri, 
çocuklara yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarının temelini 
oluşturabilecek niteliktedir.

• Kadınlar: Dezavantajlı gruplar içinde bir diğer önemli kesim 
de kadınlardır. Kadınların dezavantajlı gruplar içinde yer al-
malarının en önemli sebebi olarak karşımıza toplumsal cinsi-
yet baskısı ve toplumsal cinsiyetin dayattığı roller çıkmaktadır. 
Tarihin her dönemim de üretim faaliyetlerinin içinde yer alan 
kadınlar, özellik ev dışı işlerde çalışmaya başladıkları dönem-
lerden itibaren toplumsal cinsiyet baskısı sebebiyle çeşitli so-
runlarla karşılaşmaktadırlar (Şahin, 2019: 23).  Çoğunlukla 
kültürel kodlardan ve ataerkil yapıdan kaynaklı olarak kadın-
ların toplumsal yapı içinde karşılaştığı sorunlar, kurumsal bir 
koruma mekanizmasının varlığını zorunlu hale getirmektedir. 
Toplumdaki eğitim ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi, kadın-
lara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, zor durum-
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daki kadınlar için sığınma evleri açılması sosyal belediyecilik 
kapsamında ele alınabilecek konulardır.

• Engelliler: Engelli bireyler günümüz toplumlarının en çarpı-
cı gerçeklerinden biri olmasına rağmen, kapsayıcı bir biçim-
de engelli tanımının yapılamadığını; engelli, özürlü, sakat vb. 
kavramların sıklıkla birbirlerinin yerine kullanıldıklarını gör-
meyiz. Bu durumun öncelikli sebebi ise kültürlere, ülkelere, 
yasalara ve inançlara göre engellilere bakış açılarının değiş-
mesidir. Engelli bireyleri tanımlamak için işgücü piyasasında 
hareketle bir tanım yapmak gerekirse, toplumsal düzen içinde 
bir iş sahibi olup, o işe devam edebilme imkânlarından toplu-
mun diğer üyeleri ile kıyaslandıklarında yoksun olan kimsele-
re engelli denildiğini görmekteyiz. Ancak işgücü piyasasının 
da ötesinde, engellilik durumu biyolojik, psikolojik ve sosyal 
çerçevede bütüncül bir yaklaşım açısıyla ele alınması gereken 
bir durumdur (Demir ve Akpınar, 2019: 111). Bu doğrultuda 
engellilik durumu, engelli bireylerin toplumsal yaşama adapte 
edilmesini, hayatın onlar için daha kolay ve yaşanılır bir hale 
getirilmesini ve toplumun diğer üyelerinin de engelli bireyleri 
özümsemelerini zorunlu kılmaktadır. Yerel yönetimlerin sosyal 
belediyecilik kapsamında geliştireceği ve uygulayacağı hiz-
metlerin engelli bireyleri ve engelli bireylerle toplumun diğer 
üyeleri arasındaki ilişkileri sağlıklı bir biçimde düzenleyecek 
şekilde olması önem taşımaktadır.

• Eski Hükümlüler: Kavramsal bir tanım yapmak gerekirse eski 
hükümlü, yasalar önünde işlemiş bulunduğu bir suçtan dolayı 
mahkûmiyet cezası alıp, bu cezayı tamamladıktan sonra tahliye 
olan kişidir. Eski hükümlü bireyler cezalarını tamamlayıp top-
lumsal hayata geri dönmüş kişiler olarak kabul edilmelerine 
rağmen, sosyal ve ekonomik birçok sorunla karşılaşmaktadırlar 
(Göçoğlu, 2015: 846). Kendi kendilerine yetecek bir düzeyde 
yaşayabilmeleri için iş bulmaları ve toplumsal hayat içinde ka-
bul edilerek, sosyalleşme süreçlerine girmek konusunda sıkın-
tı yaşayan eski hükümlüler sağlıklı bir toplumsal düzen için 
özellikle ilgilenilmesi gereken bir gruptur. Yerel yönetimlerin 
sosyal belediyecilik uygulamaları eski hükümlüleri rehabilite 
ederek, topluma yeniden kazandıracak şekilde düzenlenmeli; 
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mutlak suretle eski hükümlülere yönelik hem sosyal yaşam 
hem de işgücü piyasası için hizmetler sunmalıdır.

• Yaşlılar: Yaşlılık olgusu da engellilik olgusunda olduğu gibi 
toplumlara, kültürlere ve hatta hukuksal düzenlemelere göre 
farklılık göstermektedir. Değişmekle beraber çoğunlukla 65 
yaşın üzerindeki kimselerin yaşlı bireyler olarak kabul edil-
dikleri görülmektedir. Günümüz şartlarında teknolojik ilerle-
meler, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, sağlık hizmetleri-
nin artması gibi etkenlerle insanların ortalama yaşam süreleri 
uzamakta ve yaşlı nüfus gittikçe artmaktadır. İnsanlar yaşla-
rının ilerlemeye başlamasıyla birlikte gerek fiziksel ve gerek 
sosyal olarak güçsüz ya da muhtaç duruma gelebilmektedirler. 
Bu dönem insanların daha fazla miktarda hizmete ihtiyaç duya-
bilecekleri bir dönemdir (Yeşil, 2019: 200). Yaşlılık ve yaşlılık 
dönemi beraberinde kimi fiziksel ve ruhsal problemleri bera-
berinde getirebilse de bir hastalık değil, aksine her biyolojik 
varlığın geçmek zorunda olduğu bir süreçtir. Yaşlılık dönemi 
bireylerin en çok yardım ve destek ihtiyacı duyduğu dönemdir. 
Sosyal belediyecilik uygulamalarının da bu kapsam da toplum 
içindeki yaşlı bireyleri içerecek şekilde düzenlenmesi gerek-
mektedir. Yaşlı bireylerin refahını arttırmak aynı zaman da 
toplum üzerindeki yükü de hafifleteceği için çok daha geniş 
etkileri olan bir durumdur.

• Göçmenler: Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski olmakla 
beraber, göç geçmiş dönemlerde çoğunlukla açlık, savaşlar, 
kaynakların yetersizliği ve salgın hastalıklar gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktaydı. Ancak günümüzde insanları göç etmeye 
zorlayan nedenlerin çoğunlukla kültürel, siyasi ve ekonomik 
nedenler olduğu görülmektedir. Göçmenler gittikleri bölgeler-
de bir takım sosyal bağlantılar kurarak topluma ve toplumsal 
yapıya adapte olmaya çalışmaktadırlar (Ünlü vd., 2018: 7-8). 
Göçmenler toplumsal yapıda çeşitli sorunlar yaşamakta; bu 
durum göçmenlere olduğu kadar toplumsal yapıya da zarar 
vermektedir. Göçmenlerin iş bulamama, eğitim fırsatlarına eri-
şemem, sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamama, dış-
lanma vb. şekilde yaşadıkları sorunlar, toplumun sosyal yapısı-
nı bozabileceği gibi ayrışmaya da sebep olabilmektedir. Yerel 
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yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamalarının gözmenleri 
de kapsayacak biçimde oluşturulması hem bireysel anlamda 
karşılaşılabilecek sorunları azaltacak hem de toplumsal düze-
nin korunmasına yardımcı olacaktır.

Sosyal belediyecilik anlayışı, toplumun ve toplumdaki bireylerin 
ihtiyaçlarını karşılayarak, ortaya çıkma potansiyeli olan sorunları henüz 
ortaya çıkmadan önlemler alarak engellemeyi amaçlayan bir yaklaşım-
dır. Bu noktada toplum içinde ihtiyaçları ve sorunları farklılaşan grupla-
ra yönelik olarak hizmet planlama ve planlanan bu hizmetlerin sunumu 
önem taşımaktadır. Ancak bu çerçevede ortaya çıkan durum, ihtiyaçları 
farklılaşan her kesim için farklı hizmet sunumunda bulunmaktır. Özel-
likle dezavantajlı gruplar içinde sayılan bireylerin, toplumsal yapı da 
farklılaşan ihtiyaç ve problemleri giderilmediği takdir de bireysel zarar-
lar ortaya çıkabileceği gibi, toplumsal yapının zarar görebileceğini göz 
ardı etmemek gerekmektedir.

Dezavantajlı gruplar bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında hep-
sinin ortak özelliğinin kendi kendine yetememek veya kendi kendilerine 
yetmelerini sağlayacak kaynaklara erişememek olduğunu görmekteyiz. 
Bu kaynaklar kim zaman maddi kaynaklar olurken, kimi zaman da sosyal 
ve psikolojik kaynaklar olabilmektedir. Sosyal belediyecilik uygulamala-
rının, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, kendi kendilerine 
yetebilecekleri kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak olması gerektiğini 
söylemek doğru bir yaklaşımdır. 

Dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklar için bir koruma me-
kanizması geliştirerek, eğitim ve sağlık imkânlarına erişmelerinin, sos-
yalleşme süreçlerine dâhil olmalarının ve yeterli beslenmelerinin sağ-
lanması; bu konuda ailelere danışmanlık hizmetinin verilmesinin ve 
imkânları kısıtlı ailelere yeterli kaynakların sağlanması gerekmektedir. 
Daha önce de belirtildiği üzere çocukların dezavantajlılık durumları be-
raberinde birçok farklı sorunu getirebilmektedir. Özellikle sosyal bele-
diyecilik anlayışı çerçevesinde kurumsal olarak sağlanacak bir korunma 
mekanizması çocukların suça sürüklenmelerini, sokaklarda yaşamak 
zorunda kalmalarını, erken yaşta zorla evlendirilmelerini ve çalıştırıl-
malarını engelleyebilecektir. Ancak burada sunulan maddi hizmetlerin 
yanında ailelerin ve toplumun diğer üyelerinin bilinçlendirilerek duyar-
lılıklarının arttırılması da çok önemlidir. Yerel yönetimlerin bu kapsam 
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da çeşitli birimler kurması ve toplumun tüm kesimlerine ulaşarak eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri sunması gerekir.

Diğer bir dezavantajlı grupta kadınlardır. Kadınların yaşadıkları 
bu dezavantajlılık durumu çoğunlukla kültürel yapı ile alakalı olmakta; 
geçmişten gelen alışkanlıklarla kadınlar iş yaşamında, aile hayatında ve 
toplumsal yapıda çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Sosyal bele-
diyecilik yaklaşımı, çoğunlukla toplumsal cinsiyet etrafında şekillenen 
bu problemleri çözecek hizmetler sunmayı zorunlu kılar. Ancak hemen 
belirtmek gerekir kadınların yaşadıkları sorunlar ancak toplumsal bilin-
cin yükseltilmesi ve toplumun kadınlara bakış açısının değiştirilmesi ile 
mümkün olabilecektir. Kadın sığınma evleri, kadın çalışanlara öncelik 
verilmesi, kadınlara çocuk bakımı konusunda destekler sağlanması vb. 
hizmetler ancak geçici çözümler olacak ve maalesef bu sorunu ortadan 
kaldıramayacaktır. Yerel yönetimlerin bu konuda sürekli bir çaba içinde 
olması, hem kadınları hem de erkekleri bilinçlendirecek hizmetler sun-
ması büyük önem taşımaktadır.

Dezavantajlı gruplar içinde ön plana çıkan bir diğer kesimde en-
gelli bireylerdir. Kimi zaman fiziksel, kimi zaman zihinsel ve kimi za-
man da hem fiziksel hem zihinsel durumlarından dolayı toplumsal yapıya 
uyum sağlamakta zorlanan engelli bireylerin, toplumla kaynaşabilmeleri 
ve kendi kendilerine yetebilecek seviyede olmaları toplumun huzuru için 
önemlidir. Engelli bireylerle ilgili bir diğer önemli konuda, kendileri ile 
birlikte ailelerinin veya bakımlarını üstlenen kişilerinde çeşitli zorluk-
larla yüz yüze gelmeleridir. Sosyal belediyecilik kapsamında engellilere 
yönelik sunulacak hizmetlerin aynı zamanda bu bireylerin ailelerini veya 
bakımlarını üstlenen diğer kişileri de kapsaması gerekmektedir. Engelli 
bireylerin bir iş sahibi yapılması, çalışamayacak derecede engeli buluna-
na bireylerin rehabilite edilerek, bakım ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin 
sunulması ve en nihayetinde toplum ile kaynaştırılmaları sosyal beledi-
yecilik anlayışı ile hareket eden yerel yönetimlerin öncelikli görevlerin-
dendir.

Dezavantajlı gruplar içinde eski hükümlüler diğer gruplardan belli 
noktalarda ayrışmaktadırlar. Herhangi bir engelleri bulunmamasına, ça-
lışabilecek ve sosyalleşebilecek yetilere sahip olmalarına rağmen toplum 
içinde dışlanabilmekte ve tekrar suça yönelebilmektedirler. Bu kişilerin 
rehabilite edilerek topluma kazandırılmaları ve işgücü piyasasında is-



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar 181

tihdam edilmelerinin sağlanması toplumun genel refahı ve huzuru için 
önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin, eski hükümlü vatandaşların iş 
sahibi olarak toplumsal yapı içinde yer almalarını sağlayacakları hiz-
metler sunmaları, toplumu bu konuda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. 
Aksi takdir de eski hükümlü bireyler tekrar suç işlemeye yönelebilecek-
ler ve bu durum toplumsal yapıyı refahı olumsuz etkileyecektir.

Dezavantajlı gruplar içinde yer alan yaşlı bireyler bir noktada di-
ğer tüm dezavantajlı gruplardan ayrılmaktadırlar. Yaşlıların ayrıldığı bu 
nokta, onların dezavantajlılık durumlarının doğal ve biyolojik bir süreç 
olmasıdır. Bu bakış açısıyla toplumun tüm üyelerinin belirli yaşlardan 
sonra dezavantajlı olacaklarını söylemek doğru olacaktır. Toplum için-
deki yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanarak, yaşlılık durumlarından 
dolayı ortaya çıkan sorunlarının çözülmesi aslında tüm toplumun benzer 
sorunlarının çözülmesi anlamına gelecektir. Sosyal belediyecilik kap-
samında, toplumdaki her bireyin aslında bir gün dezavantajlı olacağı 
gerçeğiyle alınacak tedbirler ve sunulacak hizmetler toplumsal huzura 
katkı sağlayacaktır. Bu kapsam da bakım evleri, sağlık ve tıbbi malzeme 
desteği, bakım ve bakıcı destekleri, yaşlı vatandaşlara yönelik kaliteli 
yaşam alanları ve kültürel etkinlikler sosyal belediyecilik için önemli 
hizmetlerdir.

Bir diğer önemli dezavantajlı grubu ise göçmenlerdir. Günümüz-
de insanlar çok farklı sebeplerle göç etseler de, ortak amaç daha iyi bir 
yaşama kavuşmaktır. Göçmen vatandaşların dezavantajlılık durumları 
çoğunlukla çift taraflı olmakta; bu durumdan hem kendileri hem de içine 
göç ettikleri toplum etkilenmektedir. İşgücü piyasasına giremeyen, gir-
diklerinde de çok düşük ücretlerle istihdam edilerek sefalet ücretlerine 
mahkûm edilen, toplumun kültürüne ayak uyduramayan ve zaman za-
man dışlanmaya maruz kalan göçmenler bu durumlarıyla toplumsal hu-
zursuzluğa da yol açabilmektedirler. Sosyal belediyecilik çerçevesinde 
göçmenlerin yerel halkla kaynaştırılması, kendi kimliklerini koruyarak 
kültürel uyumlarının sağlanması, sosyalizasyon süreçlerine adapte ola-
bilmeleri ve işgücü piyasasında yer edinmeleri toplumun refah ve huzur 
seviyelerini yükseltecektir. Yerel yönetimlerin bu kapsamda çalışmalar 
yaparak hizmet sunumunda bulunmaları gerekmektedir.
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Yerel Yönetimlerde Sosyal Politikalar mı yoksa 
Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler mi?

Sosyal belediyecilik açısından sunulan hizmetler incelendiğinde 
genellikle sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle karşılaşılmaktadır. An-
cak belirtmek gerekir ki sosyal belediyecilik yaklaşımı bunların ötesinde 
bir anlayıştır. Sadece toplumda ihtiyaç sahibi bireylere ayni ve nakdi 
yardımlar sunarak ve çeşitli temel hizmetleri götürerek sosyal beledi-
yecilik anlayışı gerçekleştirilmez. Bunların ötesinde sosyal politikaların 
belirlenerek hizmet alan halka ulaştırılması, sosyal politikalar belirlenir-
ken tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi ve bu uygulamaların toplu-
mun bütününe yayılması şarttır.

Sosyal yardımları tanımlamak gerekirse, çoğunlukla sosyal güven-
lik sistemleri çerçevesinde gerçekleştirilen, herhangi bir prim ödemesi 
gerektirmeyen ve vergilerle finanse edilen uygulamalardır. Sosyal yar-
dımlar en ayıt edici özelliği ise karşılıksız yapılması ve muhtaçlık şartına 
bağlı olmasıdır. Günümüz koşullarında gerçekleştirilen sosyal yardımla-
rın Sanayi Devrimi sonrasında geliştiği görülmektedir. Sosyal koruma an-
layışı çerçevesinde uygulanan sosyal yardımlar, hayatını idame ettirmek 
için yeterli maddi kaynakları olmayan bireylere sağlanan ayni ve nakdi 
desteklerdir (Kılıç ve Çetinkaya, 2012: 94).

Sosyal yardımların bir diğer amacı da yoksulluğun giderilmesidir. 
Bunun için çeşitli gereksinimleri olan ihtiyaç sahiplerine yapılan ayni 
ve nakdi yardımlarla mahrumiyetin azaltılması amaçlanır. Bu çerçevede 
sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç iki farklı bakış açısıyla ele alınmakta-
dır. Öncelikle ekonomik bir çerçevede ele alınan konu, sosyal yardımlar 
vasıtasıyla sosyal güvenlik sistemlerinin açıklarını ortadan kaldırması 
veya sosyal güvenlik sistemlerinin eksikliklerini tamamlamasını amaçlar. 
Konuya sosyal bir bakış açısıyla yaklaşıldığındaysa, sosyal yardımlar ile 
bireylerin doğuştan gelen veya sonradan ortaya çıkan dezavantajlılık hal-
lerinin ortadan kaldırılarak; bu kişilerin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel vb. 
konularda eşit fırsatlara sahip olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sosyal yardımlarla ilgili birçok yaklaşım bulunmakta; bu yaklaşım-
ların her biri sosyal yardımların gerekliliğini farklı varsayımlara dayan-
dırmaktadır. Bunlardan ilki “insani” yaklaşımdır. Bu yaklaşım sosyal 
yardımların varlığının, bireylerin doğuştan gelen ve insan olmalarına da-
yanan haklarından kaynaklandığını belirtmektedir. Yine bu yaklaşım her 
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türlü ayrımın ötesinde (din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet vb.) sosyal yar-
dımlar yapılırken insan olma gerçeğinden hareket edilmesini savunmak-
tadır. Sosyal yardımlarla ilgili bir diğer yaklaşım ise “toplum merkezli” 
olmaktır. Toplum merkezli yaklaşımın odağında ise muhtaç bireylerin bu 
durumlarının kaynağının bireyin kendisi mi yoksa toplumsal yapı mı ol-
duğu tartışması yer almaktadır. Bireylerin muhtaçlık durumunun ortadan 
kaldırılmamasının daha büyük toplumsal problemlere yol açma ihtimali 
sosyal yardımların temelini oluşturur. Bir diğer yaklaşım ise “devlet en-
dekslilik” bakış açısıdır. Devlet endeksli yaklaşım uyarınca muhtaçlık 
çeken kişi tam anlamıyla özgür bir birey değildir. Bunun sebebi ise eko-
nomik bağımlılığın varlığıdır. Bu noktada devlet korumacı ve gerektiğin-
de kurtarıcı bir yaklaşımla hareket etmelidir (Karagöl ve Dama, 2015: 9).

Sosyal belediyecilik kapsamında bir diğer tartışma konusu da 
sosyal hizmetlerdir. Sosyal belediyecilik anlayışının sadece sosyal yar-
dımlar ve sosyal hizmetler çerçevesinde şekillenmesi, toplumsal yapıda 
ortaya çıkan sorunları gidermemekte, sadece bu sorunların sonuçlarını 
geçici süreyle ortadan kaldırmaktadır. Bu kapsamda sosyal hizmet kav-
ramını da tanımlamak faydalı olacaktır. Sosyal hizmetler, bireylerin iyi 
olma durumlarının ve sağlıklarını geliştirilmesi, bireylerin kendi kendi-
lerine yetebilmesi, başka bireylere bağımlı olma durumlarının azaltılarak 
ortadan kaldırılması, aile kurumunun güçlendirilerek sağlamlaştırılması 
ve toplum içindeki sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilerek, sosyal işlevlerin 
sağlıklı bir biçimde işlemesi için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür 
(Kılıç ve Çetinkaya, 2012: 94). 

Görüldüğü üzere sosyal hizmet anlayışı sosyal yardımlarla kıyas-
landığında çok daha bütüncül ve kapsayıcıdır. Sosyal yardımlar ile sosyal 
hizmetler arasındaki fark ele alındığında, sosyal yardımların dar anlamda 
muhtaçlık ve yoksulluğun ortaya çıkardığı olumsuz durumları azaltarak 
ortadan kaldırmayı, geniş anlamda ise yoksulluğun sonuçlarının toplum-
sal yapıya etkilerini azaltmayı hedeflediğini söylemek mümkündür. Bu-
nun aksine sosyal hizmetler ise toplumsal yapının düzen içinde işleme-
sini hedeflerken, sadece muhtaç ve yoksul kişileri değil, aynı zamanda 
toplumun bütününü hedef alan politikalar üretmektedir. Kısaca sosyal 
hizmetlerin daha kapsamlı, profesyonel ve toplumsal bir bakış açısına 
sahip olduğu söylenebilir.
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Sosyal belediyecilik açısından konu ele alındığında sadece sosyal 
yardımlar üzerinden bir yaklaşım eksik olduğu kadar gelecek açısından 
yanlışta olacaktır. Çünkü sosyal yardımlar sadece yoksulluğun ortaya 
çıkardığı olumsuz etkilerle mücadele etmeyi hedefleyen, etkileri ve uy-
gulama alanı sınırlı politikalardır. Diğer bir bakış açısı ile konu ele alın-
dığında sorulması gereken soru ise “yoksullukla mı yoksulluğun sonuç-
ları ile mi mücadele edilmelidir?” sorusudur. Yoksulluğun sonuçları ile 
mücadele soruna çözüm getirmekten çok uzak olduğu gibi yerel yönetim 
anlayışına da uygun değildir. Yerel yönetimler üretecekleri politikalar 
ve sunacakları hizmetlerle ortaya çıkma potansiyeli olan sorunları henüz 
ortaya çıkmadan kaldırmayı hedeflemelidirler. Bu çerçevede sosyal bele-
diyecilik anlayışı ile yerel yönetimlerin sorumluluk bölgelerindeki muh-
taç bireylere yardımlarda bulunmaları kabul edilebilir ve olması gereken 
bir durumken; sosyal belediyecilik anlayışını sosyal yardımlar üzerine 
kurmakta bir kadar yanlış olacaktır.

Diğer taraftan sosyal hizmetler çerçevesinde kurgulanacak bir 
sosyal belediyecilik anlayışı sosyal yardımlar üzerine kurgulanacak bir 
yaklaşımdan daha doğru olmasına rağmen, yine de eksik kalacaktır. Sos-
yal hizmetler ile amaçlanan bütüncül bir biçimde toplumu kapsayan ve 
toplumun refahını arttırmaya yönelik hizmetler olsa da, sosyal yardım-
larda olduğu gibi sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Öncelikle uzman kişiler 
gözetiminde ve ortaya çıkan sorunların olumsuz sonuçlarını en aza in-
dirmeyi hedeflemesi, uzman olmayan kişilerin süreçlere dâhil olmasını 
engelleyerek, diğer paydaşları planlama ve hizmet sunumu noktalarında 
dışarıda bırakmaktadır. Ancak sosyal belediyecilik anlayışı çok paydaş-
lı bir yapıdır. Yerel yönetimlerin ilgili birimleri, özel sektör, sivil top-
lum kuruluşları ve vatandaşların beraberce rol alıp, planlama yapacağı 
ve sonrasında ise hizmet sunumunu beraberce gerçekleştireceği bir yapı 
oluşturulması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta da sosyal hizmetle-
rin çoğunlukla ulusal düzeyde planlanarak, ihtiyaç sahiplerine standart 
bir bakış açısıyla ulaştırılmasıdır. Fakat yerel yönetimlerin ayırt edici 
noktası, sorumluluk bölgelerindeki halkın farklılaşan ihtiyaçlarını kar-
şılamaktır.

Yerel yönetimler açısından sosyal belediyecilik yaklaşımı çerçe-
vesinde ne sosyal yardımlar ne de sosyal hizmetler tek başına yeterli ve 
anlamlı olmayacaktır. Her şeyden önce sosyal belediyecilik yaklaşımı ile 
hareket eden yerel yönetimlerin sadece politika uygulayıcısı değil, aynı 



Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar 185

zaman da politika yapıcı ve politika belirleyici kurumlar da olması ge-
rekir. Bu şekilde bütüncül bir bakış açısıyla günümüz yerel yönetimleri, 
sosyal politikaların belirlenerek uygulanmasında daha fazla söz sahibi 
olmak durumundadırlar.

Günümüz kamu yönetiminde değişen anlayış ve halkın sosyal ni-
telikli ihtiyaçlarında gözlemlenen artış, yerel yönetimleri sosyal bele-
diyecilik uygulamalarını daha geniş bir perspektiften ele almaya zorla-
maktadır. Bir tarafta merkezi yönetimlerin sosyal politikaları belirleyen 
ve uygulayan rollerindeki azalmalar, diğer taraftan yerel yönetimlerden 
beklentilerdeki artış sosyal belediyecilik anlayışının kapsamını genişlet-
mekte, halkın hizmet çeşitliliğinde, kalitesinde ve sunumundaki beklen-
tilerini de yükseltmektedir. Bu beklentilerin karşılanması ancak yerel 
yönetimlerin sosyal politikaların belirlenerek uygulanmasında daha fazla 
rol almaları ile olabilecektir.

Burada dikkat çeken unsur ise kapsamı genişleyen sosyal bele-
diyecilik ve sosyal politikalar arasındaki ilişkide çok paydaşlı yapıdır. 
Yönetimin her kademesine halkın katılımının önem kazandığı ve arttığı, 
özel sektörün güçlendiği ve sivil toplum algısının yükselişe geçtiği günü-
müzde, herhangi bir yönetim biriminin ne kadar güçlü olursa olsun tek 
başına sosyal politikaları belirleyerek sağlıklı bir biçimde uygulaması 
imkânsız hale gelmektedir. Sosyal politikaların belirlenerek uygulana-
bileceği sağlıklı bir sosyal belediyecilik anlayışı sayılan bu paydaşlar 
olmadan neredeyse olanaksız hale gelmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Günümüz tüm Dünya’nın her alanda hızlı bir gelişim ve değişim 
yaşadığı bir dönemdir. Bu dönem itibari ile gerek özel sektör yönetim 
anlayışı ve gerek kamu sektörü yönetim anlayışı da değişmekte, hatta 
kimi zaman sorgulanmaktadır. Yerel yönetimler de bu değişimden kendi-
ne düşen payı almakta, hizmet sundukları kesimlerin de beklentileri gün 
geçtikçe artmaktadır. Klasik kamu yönetimi anlayışının hiyerarşik yapı-
sının yetersiz kaldığı günümüzde, yönetim anlamında olmasa da alınan 
kararların ve politikaların uygulanmasında paydaşların sayısının arttığı 
görülmektedir.
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Yerel yönetimlerin günümüzde hizmet sunumu rolleri güçlenmek-
te; sunulan hizmetlerin çeşidi, kalitesi ve miktarı da artmaktadır. Bu du-
rum sosyal belediyecilik olarak adlandırılmakta ve yerel yönetimlerden 
beklentileri de gün geçtikçe yükseltmektedir. Sosyal belediyecilik hiz-
met sunumunu bütüncül bir bakış açısıyla ele almakta; sadece hizmet 
sunumu değil sunulacak hizmetlerin planlanması noktasında da devreye 
girmektedir.

Sosyal belediyecilik anlayışının ve bu kapsamda sunulan hizmet-
lerin bölgesel olarak farklılaştığını söylemek mümkündür. Bu farklılık 
yerel ve genel sebeplerden kaynaklı olarak kendini göstermekte; yerel 
düzeyde mahallî toplulukların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenirken, 
genel düzeyde ülkeler ve kültürler doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. 
Ancak yerel veya genel farklılıkların ötesinde fazla inisiyatif almak ve 
politikaları uygulamanın yanında sosyal politika yapan kurumlar olmak, 
sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hareket eden yerel yönetimle-
rin ortak özellikleridir.

Ancak sosyal belediyecilik anlayışı ve sosyal politika arasındaki 
ilişki de dikkat çeken bir diğer önemli nokta da paydaş sayısının artı-
şıdır. Tüm Dünya’da neo-liberal politikaların yükselmesi, merkezi yö-
netimlerin ekonomiye ve sosyal hayata olan müdahalesinin azalması ve 
yerel yönetim anlayışının güçlenmesi gibi sebepler, sosyal politikaların 
belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine özel sektör kuruluşlarının, si-
vil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımını da beraberinde getirmiştir. 
Özel sektör kuruluşları rekabet güdüsü ile sunulan hizmetlerin kalitesini 
arttırırken, sivil toplum kuruluşları da yerel yönetimlerle işbirliğine gi-
derek sunulan hizmetlerin doğru kesimlere ulaşmasına yardımcı olmak-
tadırlar. Yerel düzeyde demokrasinin gereği olarak vatandaşların da bu 
süreçlere dâhil olması çok paydaşlı bir sosyal belediyecilik anlayışını 
doğurmaktadır.

Gelecek açısından konu ele alındığında, artan paydaşlarla beraber 
yerel yönetimler tarafından planlanan sosyal politikaların ve sunulan hiz-
metlerin artacağını söylemek doğru olacaktır. Geleceğin sosyal belediye-
cilik anlayışı ağırlıklı olarak şeffaf, katılımcı ve düzenleyici bir rol üst-
lenecektir. Bu rolün tesis edilmesinde artan ihtiyaçlarla beraber sunulan 
hizmetlerin kalite ve çeşidinin artması da önemli bir yere sahip olacaktır 
düşüncesi yanlış bir yaklaşım olmayacaktır.
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Sosyal belediyecilik açısından bir diğer önemli konu da hizmet su-
nulan kesimlerdir. Sosyal politikalar açısından konu ele alındığında ye-
rel yönetimlerin sundukları hizmetlerin hedef kitlesini tüm toplum oluş-
turmakla beraber, ihtiyaçları farklılaşan bireylerin ve grupların da özel 
olarak dikkate alınması gerekmektedir. Çoğunlukla dezavantajlı gruplar 
içinde kabul edilen ve ihtiyaçları farklılaşan bireylerin karşılaştıkları ve 
sonuçları tüm toplumu etkileyen kimi problemlerde sosyal belediyecilik 
anlayışının içinde değerlendirilmelidir. Kendi içinde de çok çeşitli sınıf-
lara ayrılabilen dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunlar da farklı-
laşabilmekte ve bu sorunların çözümü için farklı uzmanlıklar ve teknik 
destek ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.

Sosyal belediyecilik yaklaşımının gelecek dönemlerde yaşayabi-
leceği gelişim ve değişmeleri bu kapsamda ele almak faydalı olacaktır. 
Sosyal belediyecilik ile gelecek dönemlerde, salt sosyal yardım anlayışı 
ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların ötesinde, konunun uzmanı, 
tecrübeli ve eğitimli profesyoneller ile ihtiyaçları farklılaşan dezavantajlı 
bireylere sunulacak hizmetler, hem ortaya çıkan soruların çözülmesi hem 
de kimi sorunlar ortaya çıkmadan tedbir alınarak toplumsal huzurun te-
sis edilmesi şeklinde olacaktır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin gerekli 
uzman kadroları oluşturarak ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları yapa-
rak, ortaya çıkan sorunları hızlı ve etkin biçimde çözüme ulaştırabilmesi 
için ihmal etmemesi gereken bir diğer önemli nokta da eğitim konusudur.

Geleceğin sosyal belediyecilik yaklaşımının çok paydaşlı bir yapı 
içereceği düşüncesi ile eğitim konusunun da çok boyutlu bir biçimde ele 
alınması gerekmektedir. Hızlı ve etkin çözüm sunma kabiliyeti açısından 
yerel yönetimlerin kendi profesyonellerine yönelik eğitim ve geliştirme 
faaliyetleri önem taşımaktadır. Eğitim kurumlar ile yapılacak işbirlikleri 
ve hatta yerel yönetimlerin ihtiyaç duyacağı personelin yetiştirilmesine 
yönelik eğitim programları ve müfredatın belirlenmesi; teorik eğitimin 
yanında staj vb. uygulama çalışmaları ile personelin tecrübesinin arttı-
rılması sosyal belediyecilik uygulamalarının başarısı ile yakından ilgili 
olacaktır.

Sosyal belediyecilik ve eğitim arasındaki ilişkide bir diğer dikkat 
çeken konu da toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesidir. Çok paydaşlı 
yapıdan hareketle sosyal belediyecilik uygulamalarının sadece bir ku-
rum çatısı altında değil, toplumun bütününde karşılık bulması ve destek 
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görmesi gereği aşikâr bir gerçektir. Özellikle toplumun dezavantajlı grup-
larla yakın ilişki içinde bulunan kesimlerine yönelik olarak düzenlene-
cek teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri ile toplumun tüm üyelerinin 
sosyal sorunlara duyarlı hale gelmeleri sağlanarak, çözümün bir parçası 
olmaları ve böylece sosyal belediyecilik anlayışını benimsemeleri için 
önemli adımlar atılmış olacaktır. 

Gelecek için bir öngörüde bulunmak gerekirse sosyal belediyecilik 
anlayışının sadece topluma hizmet sunma olarak algılanmaması gerekti-
ğini söylemek gerekmektedir. Sunumu yapılacak hizmetlerin planlanma-
sı, ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılması ve bu iki aşamaya tüm paydaş-
ların dâhil edilmesi; ayrıca sosyal belediyecilik uygulamalarının başarılı 
olabilmesi içinde toplumun her kesiminin eğitilerek bilinçlendirilmesi 
önem taşımaktadır. Geleceğin sosyal belediyecilik anlayışının birçok bo-
yutu bünyesinde uyum içinde barındıran; sadece hizmet götüren değil, 
aynı zamanda sosyal sorunları çözümleyebilen bir yapıda olacağını söy-
lemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
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