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SUNUŞ

Hükümetimizin son 15 yıllık süre içinde sos-
yal güvenlikten sağlığa, ekonomiden idari yapılan-
maya kadar pek çok alanda hayata geçirdiği reform-
ların en önemlilerinden biri de yerel yönetimlerde 
gerçekleştirilen reformlardır.

Yerel yönetimlerde esas olarak reform denile-
cek düzenlemeler 2004 yılında Belediye ve Büyük-
şehir Belediyesi mevzuat değişikliğiyle yapılmıştır. 
Bu dönemde, merkezi hükümetin uhdesinde olan pek 

çok görev, yetki ve sorumluluk yerel yönetimlere devredilmiş, yerel yönetimler 
güçlendirilmiştir. Yine bu dönemde iki büyükşehir belediyemizin (İstanbul ve 
Kocaeli) belediye sınırları, mülki idare sınırları ile aynı hale getirilmiş, belde 
belediyesi uygulamasına son verilmiştir. Ülkemizde ilk kez denenen bu sistem 
bu iki belediyemizde başarı ile uygulanmış ve çok olumlu sonuçlar vermiştir.

Hükümetimizin yerel yönetim alanında yaptığı son reform, 2012 yılın-
da çıkarılan ve çalıştaylarımızın da temasını teşkil eden 6360 sayılı Yasa ile 
yapılan düzenlemedir. 6360 sayı Yasa ile İstanbul ve Kocaeli dışındaki diğer 
büyükşehirlerimizin sınırları mülki idare sınırları olmuştur. Yine bu düzenleme 
ile 14 yeni büyükşehir -aynı sistemle- kurulmuştur. Bu uygulama ile birlikte 
Türkiye nüfusunun yaklaşık %76'sı büyükşehir sınırları içinde yaşar hale gel-
miştir. Türkiye yüzölçümünün %51'i de büyükşehir olmuştur.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinden sonra 30 Büyükşehir Belediyemiz, il 
mülki sınırlarının tümüne hizmet vermeye başlamıştır. Bu uygulamanın üzerin-
den iki buçuk yıla yakın bir zaman geçmiştir. Yerel Yönetimler Reformunun 
uygulama sonuçlarının tartışılması için yeterli zaman da oluşmuştur. Uygula-
ma sonuçlarını değerlendirebilecek epeyce bir verinin elimizde olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu veriler ışığında uygulamaların olumlu ve olumsuz yönlerini ça-
lıştaylarda tartışılmıştır. Çalıştaylarımızın sonunda hazırlanan eliniz bu kitap, 
çalıştaylarda konuşulan sorunlar ve çözüm önerilerini içermektedir. Projemizin 
gerçekleşmesine katkı veren tüm katılımcılara ve emeği geçen ekibime teşek-
kür eder; proje sonuçlarının  karar vericiler, akademisyenler ve uygulayıcılar 
için hayırlara vesile olmasını dilerim.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

YERELSEN Genel Başkanı
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ÖNSÖZ

Özellikle 1980’li yıllardan sonra etkisini arttıran küreselleşme olgusu, 
toplumsal yapının bütün alt sistemlerini yoğun olarak etkilemiş; ekonomik, sos-
yal, siyasal ve kültürel anlamda önemli değişimlerin meydana gelmesini zo-
runlu kılmıştır. Küreselleşme ve beraberinde gelen yeni kavram ve ilkelerle 
şekillenen yeni yönetim anlayışı; birlikte düzenleme, birlikte üretme ve birlikte 
yönetme anlayışını uygulamaya yansıtan yönetim birimleri olarak yerel yöne-
timlerin yeniden yapılandırılmasını işaret etmiştir.

Türkiye’de yerel yönetimler alanında reform niteliği taşıyan temel kanuni 
düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’dur. Tüm bu kanuni düzenlemeler ve 2012 
yılında kabul edilen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte ciddi bir değişim sürecine girilmiş ve kent-
sel alanlara yönelik yeniliklere adım atılmıştır.

6360 sayılı Kanun ekseninde yapılan düzenlemeler ve dile getirilen en-
dişeler genel olarak; Büyükşehir belediyelerinin yönetsel ölçeğinin il sınırına 
kadar genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve belde belediyelerinin tüzel 
kişiliğinin kaldırılması, yeni hizmet kuruluşlarının hayata geçirilmesi, ölçek 
ekonomisi arayışları, belediyelerin kırsal alana hizmet sunma yükümlülüğünün 
başlatılması, turizm öncelikli büyükşehir alanlarında merkeze uzak ilçelere hiz-
met götürmede yaşanabilecek aksaklıklar, büyükşehir alanlarında eski köy/yeni 
mahallelerde yaşanabilecek imar ve planlama sorunları, büyükşehir belediyele-
ri ve ilçe belediyeleri arasında yaşanabilecek vesayet, merkezileşmenin yerelde 
vücut bulacağına yönelik endişeler olarak sıralamak mümkündür.

6360 sayılı Kanun uygulama süreçleri analizine; metropoliten kentsel 
alanların yönetim süreçlerini, Türkiye yüzölçümünün %51’lik bir kısmını ve 
ülke nüfusunun yaklaşık %80’ini etkileyen bir düzenleme getirmesi sebebiyle 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere başlatılan proje kapsamın-
da; 30 büyükşehir kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamaları, çalıştay 
serileriyle yerel yönetim reformlarının uygulamadaki yansımalarının uygula-
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yıcılar perspektifinden değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda elde 
edilen uygulama süreçlerine ilişkin bilginin, teorik ve düşünsel açıdan aka-
demisyenlerin bakış açısıyla zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Sorun tespiti 
ve gelecekteki uygulama süreçlerine yön vermesi planlanan projede öneriler 
geliştirilerek, elde edilen sonuçların mevcut yerel yönetim yapısının kanunda 
yapılacak reformlarla iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

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

Koordinatörlüğünü üstlendiğim Yerel Yönetim Reformları uygulama sü-
reçlerinin analiz edilmesini sağlayan  bu Projenin Yürütücüsü Prof. Dr. Hamza 
ATEŞ'e, Proje Koordinatör Ekibine, Araştırma Ekibine, Bilim Kuruluna, Proje 
Destek Ekibine teşekkür ederim.

Çalıştaylara katılım sağlayıp, kıymetli fikirlerinden istifade ettiğimiz  Ga-
ziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA'ya Devlet Personel Başkanı Sayın Enes 
POLAT'a, Büyükşehir  Belediyelerimizin ve İlçe Belediyelerinin değerli yöne-
ticilerine ve diğer katılımcılara teşekkürü bir borç bilirim.

Ordu'da gerçekleştirdiğimiz II. Çalıştayın açılışına teşrif eden Başbakan 
Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ'a, projenin başından itiba-
ren her aşamasında, tecrübesi ve değerli fikirleri ile katkıda bulunan hülasa 
projenin hayat bulmasını sağlayan Antalya Valisi ve YERELSEN Kurucu Genel 
Başkanı Sayın Münir KARALOĞLU ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  
ve YERELSEN Genel Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'na şükranlarımı sunarım. 

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
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GİRİŞ

20. yüzyıldan itibaren sermayenin, malların ve bilginin serbest do-
laşım hızının artması ile ortaya çıkan küreselleşme, başta kamu yöne-
timi, kentler ve yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram ve 
kurumların değişim sürecini başlatmıştır. Bu değişim süreci, ülkemizde 
özellikle 1950'li yıllarla başlayan hızlı kentleşmeye bağlı olarak ilerle-
miş ve şekillenmiştir. Kentlerde artan nüfus mevcut hizmet sunumlarının 
yetersiz kalmasına neden olmuştur. Kente gelenlerin dağınık yerleşimle-
ri neticesinde ortaya çıkan durum altyapı, hizmet, kaynak vb. yetersizlik-
lerin varlığı merkezi hükümeti, büyük kentsel alanlarda bütüncül planlar 
yapmaya, koordinasyon sağlamaya ve kentin bütününe yönelik hizmetler 
üretme kapasitesini artırmaya yönelik bir takım düzenlemeler yapma yo-
luna götürmüştür (Karakılçık, 2013: 170).

Türkiye'de kamu yönetiminde reform talepleri özellikle 1960'lı 
yıllarda gündeme gelmiş, ancak geniş çaplı bir reform gerçekleştirile-
memiştir. 1961 Anayasası 112. maddesi, idarenin kuruluş ve görevleri-
ni merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesine dayandırmış; 116. 
maddesinde yerel yönetimler; il, belediye ve köy halkının ortak gerek-
sinimlerini karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen 
kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Bu madde ile yerel yönetimler, 
anayasal kuruluşlar haline getirilmiştir (Erençin, 2004: 59).

1980'li yıllardan önce Türkiye'de kamu yönetimi reformuna yöne-
lik kapsamlı ve sistemli ilk çalışma Merkezi Hükümet Teşkilatı Araş-
tırma Projesi (MEHTAP) olmuştur. Türkiye'de kamu yönetimi reform-
ları kapsamında ikinci ve en kapsamlı örnek Kamu Yönetimi Araştırma 
(KAYA) projesidir (Erkan, 2008: 61-62). 1980'li yıllardan sonra hızla-
nan ve sorunların tespiti için bir plan dahilinde hareket edilmesini he-
defleyen kamu yönetimi reform çalışmaları yeni kamu yönetimi anlayı-
şından önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak, teknik düzeydeki tespitler ve 
bu kapsamda hayata geçirilen uygulamaların, sorunun temeline inileme-
diğinden geçici ve yüzeysel etkiler bıraktığı tespit edilmiştir (Canpolat, 
2009: 11). 
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Planlı dönem öncesi ve sonrası hazırlanan raporlar, merkezi hü-
kümet tarafından çıkarılan yasalar 1982 Anayasasına "Kanunla, büyük 
yerleşim yerleri için özel yönetim modelleri getirebilir" (m.127/3) şeklinde 
yansımıştır (Arıkboğa, 2013: 54). Bu ifade Türkiye'de metropol kentler 
için uzun soluklu bir sürecin başlamasına yasal zemin oluştururken ana-
yasasının verdiği yetkiyle, büyük kent merkezlerinde büyükşehir yöne-
timleri kurulmuştur.

Metropollerde özel yönetim modellerinin ilk örnekleri 1984 tarih-
li 3030 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 3030 sayılı Kanun, metropoliten 
alanları yeniden ölçeklendirerek kendine yeni mekanlar yaratma arayışı 
çerçevesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle 5216 sayılı Kanun'la ye-
nilenmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308). Ancak uygulama sürecinde 
yaşanan sorunlar sebebiyle yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyul-
muştur. Bu süreçte çıkarılan 5747 sayılı Kanun hizmet sunumunda uy-
gun ölçek arayışları sürdürülmüştür.

Büyükşehirlerde yaşanan yönetim ve şehirleşme problemlerini çöz-
mek, küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen dö-
nüşümü takip etmek amacıyla, Türkiye'de büyükşehir belediye yönetim 
sisteminde değişim ihtiyacı oluşmuştur (Tortop vd. 2008: 262). Sürekli 
artan ve değişen ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulan mekanizma-
ların dönüşümü zorunlu hale gelirken, değişime ve değişimin ortaya çı-
kardığı ihtiyaçlara uyum sağlama yolunda yapılan en son düzenleme, il 
ölçeğinde anakent yönetimlerini oluşturan 2012 tarihli ve 6360 sayılı 
Kanun olmuştur. 6360 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun'u ortadan kal-
dırmamış, ancak büyükşehir yönetim anlayışında radikal bir değişimin 
temelini oluşturmuştur (Karakılçık, 2013: 186). 

Hizmet sunumunda etkinliği ve verimliliği arttırmak, yerelde ka-
tılımın artmasına imkan sağlayarak yerel demokrasinin güçlenmesine 
fayda sağlamak gerekçesi ile pek çok kanunda değişiklik yaparak uygu-
lamaya konulan 6360 sayılı Kanun uygulama süreci; nüfus büyüklüğü, 
hizmet etkinliği, sosyal altyapı/sosyolojik farklılık, fiziki yerleşim duru-
mu, ekonomik gelişmişlik vb. kriterlere yönelik eleştiriler çerçevesinde 
30 Mart 2014'te gerçekleşen yerel seçimlerin ardından başlatılmıştır.

6360 sayılı Kanun'un bazı uygulama sorunlarına yol açacağına 
yönelik eleştiriler, metropoliten kentsel alanların yönetim süreçlerini, 
Türkiye yüzölçümünün %51'lik bir kısmını ve ülke nüfusunun yaklaşık 
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%80'nini etkileyen bir düzenleme getirmesi sebebiyle yoğunluk kazan-
mıştır. Gerek kanunun yasalaşma sürecinde, gerekse yürürlüğe girene 
kadar geçen ara/hazırlık döneminde kanuna yönelik çeşitli eleştiriler 
yapılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin yönetsel ölçeğinin il sınırına ka-
dar genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve belde belediyelerinin tüzel 
kişiliğinin kaldırılması, yeni hizmet kuruluşlarının hayata geçirilmesi, 
ölçek ekonomilerinden beklenen faydanın belirlenen ölçekte sağlana-
mayacağı söylemleri, belediyelerin kırsal alana hizmet sunma deneyim-
lerinin bulunmayışı sebebiyle ortaya çıkabilecek etkinsizlik beklentisi, 
turizm öncelikli büyükşehir alanlarında merkeze uzak ilçelere hizmet 
götürmede yaşanabilecek aksaklıklar, büyükşehir alanlarında eski köy/
yeni mahallelerde yaşanabilecek imar ve planlama sorunları, büyükşehir 
belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında yaşanabilecek vesayet, merke-
zileşmenin yerelde vücut bulacağına yönelik endişeler vb. 6360 sayılı 
Kanun çerçevesinde ifade edilmiştir.

Türkiye'de yeni kamu yönetimi akımıyla gelen yönetsel reformla-
rı, yerel yönetimler özelinde ve metropoliten kentsel alan yönetim dene-
yimini göz önünde bulundurarak analiz edecek olan bu çalışma; 6360 
sayılı Kanun ve uygulama süreçlerine yansımalarını tespit etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu bağlamda; kanun gerekçesinde yer verilen hususların uy-
gulama sürecine nasıl yansıtıldığı, uygulama sırasında yaşanan olumlu 
veya olumsuz gelişim seyri, yaşanan olası sorunlara karşı hangi çözüm 
önerilerinin geliştirildiği tespitine yönelik bir mevcut durum analizi ger-
çekleştirilmesi planlanmaktadır.

6360 sayılı Kanun ekseninde yerel yönetim reformlarının yönetsel 
ölçekte ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri-
nin değerlendirme analizleri; 30 ilde uygulayıcılara ulaştırılarak gerçek-
leştirilen anket çalışmaları ve üç farklı ilde düzenlenen çalıştay program-
larıyla tespit edilmiştir. Türkiye'de yerel yönetim reform deneyimini, son 
yerel yönetim reformu olan 6360 sayılı Kanun ekseninde değerlendiren 
bu çalışma; sistemsel/teorik ve pratik/uygulama analizlerle elde edilen 
veriler ışığında bir "Politika Önerisi" olarak tasarlanmıştır. 
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1.1.	Türkiye'de	Yeni	Kamu	Yönetimi	Anlayışı	ve	Reform	
Süreci 

Yeni kamu yönetimi, klasik anlamda iş yapmaya dayalı olan kamu 
örgütlerinin, yapısı ve işleyişine yöneltilen eleştirilerin küreselleşme ve 
teknolojik gelişmelerle güçlenen bilgi toplumu ile birleşmesi ile ortaya 
çıkmıştır (Çevikbaş, 2012: 15). Küreselleşme sürecinde, iletişimin ve 
insan dolaşımının artması, kentler ve ülkeler arası karşılıklı etkileşimi 
beraberinde getirmiştir. Karşılıklı etkileşim ve çok boyutlu ilişkiler mev-
cut yönetsel yapının belirlediği keskin sınırların aşınmasında önemli bir 
etken olmuştur (Canpolat, 2009: 8). Devletin eski sınırlarına dönmesine 
yönelik 1990'lı yıllarda ortaya çıkan gelişmeler; devletin daha az kay-
nakla, daha nitelikli hizmet sunması yönündeki taleplerin karşılanama-
ması reformların yeterince başarılı olmadığı sonucunu ortaya çıkarmış 
ve yeni bir arayışa girilmesine neden olmuştur (Ömürgönülşen, 1997: 
529'dan aktaran Özer, 2005: 14).

Ülkelerin yönetim kültürlerinin değişiminde 21. yy yönetim anla-
yışı etkili olmuştur. Küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçiş bu dönemde ön plana çıkan değişim dinamikleridir. Bunların yanı 
sıra ekonomik ve mali krizler karşısında mevcut etkinliğini kaybeden 
kamu yönetiminin sorgulaması ile ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anla-
yışı, mevcut başarısızlığın kaynağında devletin kendisini görmüştür. Bu 
anlayışla devletin küçültülmesi, hesap verebilir, idari ve mali yönetim 
anlayışının benimsenmesi ve özel sektöre ait uygulamaların kamu sektö-
rüne aktarılması suretiyle devletin etkinliğinin arttırılması hedeflemiştir 
(Balcı, 2004: 3). Teknolojide meydana gelen gelişmeleri, sosyal ve siya-
sal yapıda meydana gelen dönüşümü, hızlı nüfus artışı ve beraberinde 
kentsel alanlarda meydana gelen yoğunluğu ve niteliği değişen hizmet 
taleplerini değişim nedenleri olarak sıralanmak mümkündür (Çevikbaş, 
2012: 20).

1. TARİHSEL	ARKA	PLAN
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı ve 
köklü değişimler yaşanmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile 1980'li 
yıllarda başlayan özelleştirme hamlesi, merkezi yönetimin ekonomik 
üretim kontrol ağırlığını azaltarak ekonomik olarak yerelleşmeyi hedef-
lemiştir. Bu bağlamda, Türkiye'de demokratikleşme ve yerelleşme hare-
ketliliği 2003 yılında hayat geçirilen reform süreci ile başlatılabilmiştir 
(Dinçer ve Yılmaz, 2003:9-15).

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

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

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

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

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

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

	Teknolojik yeniliklerin ülkelerin yönetsel yapılarında değişik-
likleri gerektirmesi,

	Özelleştirme uygulamalarının etkinliğinin ön plana çıkması,

	Güven açığını gidermeye yönelik politikaların oluşturulma ge-
rekliliği

1970'li yıllarda yaşanan ekonomik krizler, dünyadaki bütün ülke-
leri farklı boyutları ile etkilemiştir. Bu etkinin Türkiye özelinde meydana 
getirdiği olumsuzluk, ödemeler dengesinde krizler ve dışa bağımlılığın 
artması şeklinde hissedilmiştir (Çevikbaş, 2012: 17-18). İngiltere'de ha-
kim olan neo-liberal uygulamaların Türkiye'ye yansıması 24 Ocak karar-
ları ile olmuştur. Küreselleşme dalgası ile bu dönemde alınan kararla-
rın temel amacı; ekonominin dış rekabete açılması, yabancı sermayenin 
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özendirilmesi, ihracatın arttırılması, ekonomide kamu kesiminin daraltıl-
ması, devletin müdahale alanının sınırlandırılması, özel kesimin sermaye 
birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi, piyasa mekanizmasının ser-
bestçe işlemesinin sağlanması olarak görülmüştür (Çevikbaş, 2012: 20).

1980'li yıllardan önce Türkiye'de kamu yönetimi reformuna yöne-
lik kapsamlı ve sistemli ilk çalışma Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştır-
ma Projesi (MEHTAP) olmuştur. 1962-1963 yılları arasında yürütülen 
bu proje DPT ve TODAİE işbirliği ile gerçekleştirilmiştir (Erkan, 2008: 
61-62). Türkiye'de kamu yönetimi reformları kapsamında ikinci ve en 
kapsamlı örnek Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) projesidir. 1988 yı-
lında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarına temel oluşturmak 
üzere DPT tarafından TODAİE'den kamu yönetimini geliştirmek ve ye-
niden düzenlemek üzere bir çalışma yapılması talep edilmiştir (Ünal, 
2013: 28). KAYA Raporu, yönetimde yeniden yapılanmayı gerekli kılan 
değişkenler olarak; hizmetlerin değişen koşullara uyumlu hale getirilme-
si, yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması ve teknoloji kullanımından 
kaynaklanan sorunlar, yönetim ve halk ilişkisindeki değişimler, devletin 
üstlenmesi gereken yönetsel görev ve sorumluluklar konusunda yönetim 
felsefesinde ortaya çıkan değişmeler gösterilmektedir (Erkan, 2008: 63).

Küreselleşme ile gelen değişim hareketi, merkezi yönetimlerde 
olduğu gibi yerel yönetimlerde de bir değişim hareketini başlatmıştır. 
Küreselleşmenin etkilerini hissettirdiği 1980'li yıllardan günümüze sür-
dürülebilirlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, iyi yönetişim vb. konularda 
yapılan değerlendirmeler yerel yönetim birimlerine ilişkin yeni düzen-
lemelerin yapılmasında etkili olmuştur. Bu etkiyle kamuda yeniden 
yapılanma sürecine yer verilen Başbakanlık tarafından hazırlatılan ça-
lışmada1, Türkiye'de yerel yönetimler alanında yapılması gereken düzen-
lemeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Şentürk, 2010).

	Her türlü mahalli müşterek nitelikli görev ve hizmetler yerel yö-
netimlerin yetkisine bırakılmalıdır. Bu husus Avrupa Birliği'ne 
üyelik sürecinde yerindelik ilkesi için önem arz etmektedir.

	Yerel yönetimler, merkezi idarenin belirleyeceği yasal çerçeve-
de; kendi kararlarını alabilen, kaynaklarını oluşturan, uygula-
yan ve vatandaşların denetimine açık idari birimler olarak yeni-

1 Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim
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den yapılandırılmalıdır. Yerel yönetimlerin güçlendirilebilmesi 
düşüncesiyle; bakanlıkların ve bağlı ilgili kuruluşların politika 
belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim faaliyetleri 
dışındaki uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynakları yerel 
yönetimlere bırakılmalıdır.

	Merkezi idarenin taşra teşkilatlarına ait temel hizmetler uygu-
lamayı sağlayan kaynaklarla birlikte il özel idarelerine devre-
dilmeli, bu idareler işlevselleştirilmelidir. Yerel yönetimlerin 
gelirlerinde yeniden yapılanma kapsamında iyileştirmeler ya-
pılmalıdır. 

1990 sonrası Türkiye'de kamu yönetimi reform çalışmaları kap-
samında yapılan en kapsamlı düzenleme olarak "Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu Tasarısı" (KYTKT) gösterilmektedir. Meclisten geçen ancak 
yasalaşamayan bu çalışma, kamu yönetiminin değişimini ve kendinden 
sonra gelecek tüm reform çalışmalarını etkilemesi bakımından önemlidir 
(Canpolat, 2009: 11-12). Tasarı, merkezi yönetimin asıl ve genel yetkili, 
yerel yönetimlerin ise yetki genişliği- yerinden yönetim ilkeleri gereğin-
ce ikincil yetkili olduğuna dayanan temel düşüncenin değişmesi yönünde 
önemli bir adım atmıştır (Başbakanlık, 2004: 1). Yasalaşamayan Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı kapsamında şekillenen reform süreci, 
Başbakanlık tarafından hazırlanan ve kamu yönetimi reformları ile ilgili 
"Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim" adlı bir rapor hazırlan-
mıştır. Bu raporda kamu yönetimine ilişkin temel sorunların; stratejik, 
bütçe, performans ve güven açığı gibi dört temel açığı ortaya çıkardığı 
ifade edilmiştir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 66).

KYTKT' de yer alan hedefler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5747 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve son olarak 2012 yılında 6360 
sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun ile uygulamaya geçirilmeye çalışılmıştır.

Yasalaşamayan KYTKT'nin belirlediği temel felsefe ile özellikle 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmıştır. Bu 
kanunla devletin yeni örgütlenmesinin gelir ve harcama sistemi oluştu-
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rulmakta, kamu kaynak yönetimi yasal olarak yeniden yapılandırılmak-
tadır (Özel, 2008: 252). 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanunun 
amacı; "Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedef-
ler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali say-
damlığı sağlamak; kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu büt-
çesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebe-
leştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemektir." 5018 
Sayılı Kanun ile aynı yıl yasalaşan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu; 
gizlilik ve resmi sır kavramlarını daraltarak vatandaşların tüm bilgi ve 
belgelere serbestçe erişiminin sağlanması kapsamında bir şeffaf yöne-
tim düzenlemesidir (Özel, 2008: 252). 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kanun, Kalkınma 
Ajansları Kanunu gibi pek çok yasal düzenleme kamu yönetiminde yeni-
den yapılanmanın göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Özsalman-
lı, 2010: 245).

1.2.	Yeni	Kamu	Yönetimi	Anlayışı	Ekseninde	Türkiye'nin	
Yerel	Yönetim	Reform	Deneyimi	

Küresel ölçekte, yeni kamu yönetimi anlayışının etkisiyle; etkin 
ve kaliteli hizmet sunumunu esas alan, kaynakların ekonomik ve verimli 
kullanılmasıyla hizmet arzını artıran ve çağdaş hizmet uygulamalarını 
hedefleyen bir yaklaşımla yerel yönetimlere yönelik yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Ulusal ölçekte, Türkiye'de yerel yönetimler alanında reform 
niteliği taşıyan temel yasal düzenlemeler; 5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5747 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu olarak sayılabilir. Son olarak 2012 yılında çıkarılan 
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurul-
ması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun gibi temel yasal düzenleme ile2  yerel yönetsel 
ölçekte önemli birtakım değişiklikle yapılmıştır.

1.2.1.	5393	sayılı	Belediye	Kanunu

Belediyeler, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurul-
muş yerel yönetim birimleridir. Türkiye'de belediye sistemi; görev, yet-
ki ve sorumluluk tanımları açısından farklı süreçlerin etkisi ile oluşmuş 
bir deneyime sahiptir. Değişim ve bu değişimin yönetim mekanizmasına 
etkisi ile belediyeler, yapısal ve işlevsel birtakım önemli dönüşüm ge-
çirmiştir. Farklı dönemlerde, anayasa ve yasalarda yerel yönetim biri-
mi olarak yer verilen belediyelere ilişkin son anayasal düzenleme 1982 
Anayasası'dır. Anayasanın 127. maddesi yerel yönetimleri sıralarken 
belediyelere de yer vermiştir. Belediye yönetimlerine ilişkin son yasal 
düzenleme ise 5393 sayılı 2005 tarihli Belediye Kanunu'dur. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu çerçevesinde getirilen yenilikler şu şekilde özetlenebi-
lir (5393 sayılı Belediye Kanunu; Eren, 2011: 93-95).

	5393 sayılı Kanun'a göre, "Belde sakinlerinin mahalli müşterek 
nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerk-
liğe sahip kamu tüzel kişisidir" (m.3/a). Düzenleme bu yönüyle 
özerklik kavramını ön plana çıkarmaktadır.

	Belediye kurulabilmesi için gerekli nüfus sayısı 2 binden 5 bine 
çıkarılmıştır (m.4/1). Bu yönüyle düzenleme, hizmet sunumunda 
etkisiz belediye algısını ve optimum hizmet maliyetini sağlama-
ya yönelik bir yapı oluşturmaktadır.

	Genel imar düzeni ve temel altyapı hizmetlerinin gerekli kıl-
ması durumunda bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 
50.000 veya daha fazla olan bir belediyenin sınırına 5'km den 
daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişilikleri-
nin kaldırılmasına imkan tanınarak imar ve altyapı hizmetlerin-
de verimlilik ve etkinlik sağlanması amaçlanmıştır (m.11/1).

2 2013 tarihli, 6747 sayılı Kanun ile Ordu ili Büyükşehir Belediyesi olmuş; 6360 sayılı 
Kanun'da yer alan 13 il ifadesi 14; 26 İlçe ifadesi 27 olarak değişmiştir. 

 bkz: 6747 Sayılı Kanun: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-2.htm
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	Vergi, resim ve harç dışında kalan dava konusu bütün uyuşmaz-
lıkların anlaşmayla tasfiyesi konusunda belediyeler yetkili hale 
getirilmiştir (m.15/k).

	Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin yanı sıra, umuma açık istira-
hat ve eğlence yerlerinin de ruhsatlandırma yetkisi belediyelere 
devredilmiştir (15/1). Böylece daha önce merkezi idarenin biz-
zat ya da taşra kuruluşları eliyle yaptığı ruhsatlandırma yetkileri 
belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde belediyelere dev-
redilmiştir.

	Özel idarelerde olduğu gibi belediyelerde de stratejik plan 
yapma mecburiyeti getirilmiştir (m.41). Bu bağlamda, nüfusu 
50.000 ve üzerinde olan belediyeler stratejik plan yapmakla gö-
revlendirilmiştir.

	Belediye meclislerinin her ay toplanması esası getirilerek ka-
rar mekanizmalarının daha etkin hizmet sunması amaçlanmıştır 
(m.20). Ayrıca meclislerin oluşturacağı denetim komisyonu ile 
belediyelerde meclislerin denetim fonksiyonu güçlendirilmiş; 
faaliyet raporunu değerlendirme, soru, genel görüşme ve gen-
soru marifetiyle de denetleyebilme, belediyenin yürüttüğü iş ve 
işlemler hakkında bilgi edinebilme konusunda belediye meclis-
leri yetkilendirilmiştir (m.26).

	Belediye kanunun yenilenmesiyle, meclis kararları üzerindeki 
mülki idare amiri onayı kaldırılmıştır. Bu çerçevede mülki idare 
amirinin, kararı mevzuata aykırı bulması halinde yargı yoluna 
başvurabilmesine imkân yasa ile imkan sağlanmıştır (m.23/5).

	Belediye meclislerin feshi konusundaki nedenler azaltılarak ve 
feshin ancak Danıştay kararı ile olacağı belirtilerek meclisin 
daha etkili çalışmasına zemin hazırlanmıştır (m.30).

	Belediye encümenlerinin oluşumu için küçük nüfuslu beledi-
yelerin daha az üye ile encümen oluşturmasına imkân verilerek 
uygulamada ortaya çıkan personel yetersizliği ile ilgili sorunla-
rın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır (n.33).
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	Belediye başkanlarının özlük ve sosyal hakları iyileştirilmiştir. 
Devlet memurlarının istifade ettiği sosyal haklardan belediye 
başkanlarının da faydalanmasına imkan sağlanıştır (m.39).

	Belediyelerin personel istihdamı için bütçelerinde personel gi-
derlerine ayıracakları parasal miktara sınırlama getirilmiş; bu 
metotla yatırımlar için kaynak ayrılması amaçlanmıştır.

	Belediyelerde özel idarelerle paralel bir denetim mekanizma-
sı öngörülerek mali denetimin 5018 sayılı Kanun kapsamında 
Sayıştay tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır 
(m.55/2).

	Belediye borçlanmalarında belli sınırlamalar öngörülerek borç-
lanmanın disiplin altına alınması amaçlanmıştır (m.68).

	Belediyelerin arsa ve konut üretmesi konusunda diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği ve ortak proje üretme-
sine imkan tanınmıştır (m.67).

	Belediye teşkilatının norm kadro ilke ve standartlarına göre 
oluşturulması hüküm altına alınarak (m.48) kadro ihdas, iptal 
ve değişiklikleri belediye meclislerinin yetkisine bırakılmıştır. 
Ayrıca bütçesine göre personel ödeneği uygun olan belediyeler-
de merkezi idarenin onayına gerek olmada kendi inisiyatifiyle 
tam gün ve kısmi zamanlı sözleşmeli eleman çalıştırılmasının 
önü açılmıştır. 

	Belediye idarelerinin hizmet üretmesinde sivil katılımı sağla-
mak amacıyla kent konseylerinin oluşturulmasına yönelik dü-
zenleme yapılmıştır (m.76). Bu düzenleme ile belediye hizmet-
lerine halkın katılımına önem verilmiştir.

	Belediyelerin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine 
girmesi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca bu imkân kapsamında beledi-
yelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yazışma-
sına imkan sağlanmıştır (m.78). 

Özerk yerel yönetim birimi olan belediyeler; yerelleşmeye, yerel 
demokrasinin güçlenmesine, kentlerin büyümesine, kent ve kentlerde 
yaşayan insan sayısının artmasına paralel olarak güçlenmiş ve bu etki 
yıllar itibariyle belediyelerin sayılarına da yansımıştır.
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Tablo	1:	Cumhuriyetten	Günümüze	Belediye	Sayıları

Yıl 1923 1950 1970 1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015

Sayı 421 628 1.303 1.727 2.061 3.215 2.950 2.950 1.397 1.397

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2016.

Cumhuriyetten günümüze belediye sayılarının yer aldığı Tablo 
1'de; yerel nitelikli ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu olan beledi-
ye sayılarının, kentlerde yaşayanların hizmet taleplerini karşılamak ve 
kentsel sorunları çözmek; etkin, etkili, eşgüdümlü hizmet sunabilmek 
üzere arttığı görülmektedir.

Tablo	2:	Belediyelerin	Türlerine	Göre	Dağılımı

Türü/Yılı Büyükşehir	
Belediyesi

Büyükşehir	İlçe	
Belediyesi

İl	
Belediyesi

İlçe	
Bel.

Belde	
Bel. Toplam

2013 16 143 65 749 1.977 2.950

2014 30 519 51 400 396 1.397

2015 30 519 51 400 396 1.397

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2016. 

Tablo 2'de paylaşılan veriler 6360 sayılı Kanun kapsamında yapı-
lan değişiklikleri içermektedir. Bu kapsamda, il mülki sınırında sorumlu 
olan yönetim olarak tanımlanan büyükşehir belediye sayısı 16'dan 30'a 
çıkarılmıştır. Sayısı artan ve sınırları genişleyen büyükşehir belediyeleri-
nin ilçe belediyesi sayısında da bu sebepten bir artış meydana gelmiştir.

Tablo	3:	Türlerine	ve	Nüfus	Aralıklarına	Göre	Belediyelerin	Dağılımı

Nüfus	Aralığı Büyükşehir İl	Merkezi Büyükşehir	İlçe İlçe	Merkezi Belde Toplam

0-2.000 - - 2 43 57 102

2.001-5000 - - 11 122 302 435

5.001-10.000 - - 40 102 36 178

10.001-20.000 - 1 76 64 1 142

20.001-50.000 - 6 144 52 1 203

50.001-75.000 - 5 48 11 - 64

75.001-100.000 - 9 26 3 - 38

100.001-250.000 - 26 94 3 - 123

250.001-500.000 - 4 56 - - 60

500.001-750.000 1 - 15 - - 16



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları14

750.001-1.000.000 9 - 7 - - 16

1.000.001-2.000.000 13 - - - 13

2.000.001-3.000.000 4 - - - 4

3.000.001-5.000.000 1 - - - 1

5.000.001+ 2 - - - 2

Toplam 30 51 519 400 397 1.397

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2016. 

1.2.2.	5302	Sayılı	İl	Özel	İdaresi	Kanunu

İl özel idarelerinin biçimlenmesinde 2864 tarihli Tuna Nizamna-
mesi belirleyici rol oynamıştır. Bu nizamnameyle, mahallinde belirli iş-
lerden sorumlu olan bir il idaresi oluşturulmuş ve ilde yaşayan bazı ma-
halli külfetlere katılımı amaçlanmıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi 
ilk defa pilot uygulama olarak Tuna Vilayetinde uygulanmış ve 1865 yı-
lından Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde uygulamaya konulmuştur. 
1864 tarihli Nizamnamenin uygulama süreçlerinde sosyal yapının duru-
mu göz önünde bulundurularak birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 

1867 yılında "Vilayet-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi" bu kap-
samda yapılan düzenlemelerin bir örneği olmuştur. Bu düzenlemeyi 1871 
tarihli "İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi" izlemiştir. Bu düzenle-
meler çerçevesinde ortaya çıkan ve danışma niteliğinde bir yapıya sahip 
olan vilayet umumi meclisleri, değişik statü ve süreçleri izleyerek 1913 
yılında çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkatı ile il 
özel idarelerinin karar organı haline gelmiştir. 1913 tarihli Kanun, il yö-
netimini genel ve özel yönetim şeklinde ayırarak uzun yıllar uygulamada 
olacak bir sistemin başlangıcını oluşturmuştur. Bu kapsamda vilayetler 
hem merkezi yönetimin bir parçası hem de hükmi şahsiyete sahip bir 
mahalli idare olarak kabul edilmiştir. Bu düzenleme Osmanlı Devleti dö-
neminden Cumhuriyet dönemine geçmiştir.

1961 Anayasası ile gelen dönemde ortaya konulan planlı kalkın-
ma düşünceleri il özel idarelerini de kapsamıştır. Bu dönemde TODAİE 
ve DPT tarafından idari yapının tamamını düzenlemek için bir çalışma 
yapılmıştır. 1965 tarihinde Başbakanlığa sunulan Merkezi Hükümet 
Teşkilatı Araştırma Projesi'nin (MEHTAP) başlangıç kısmında il özel 
idarelerine yönelik öneriler de yer almıştır. Bu öneriler il özel idarele-
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rinde sürdürülebilir bir yönetim modeli inşa etmeye yöneliktir (Yavuz, 
1972:3'ten aktaran Ateş, 2008: 211).

1980 sonrası dönemde 1982 Anayasası'na bağlı kalınarak yapılan 
küçük değişiklikler ile il özel idareleri değişen koşullara adapte edil-
meye çalışılmıştır. İl özel idarelerinin hukuki dayanağını oluşturan ve 
bir takım ekleme ve yenilemelerle yürürlükte kalan 1913 tarihli Kanun, 
1987 yılında çıkarılan 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştiril-
miştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 190).

3360 sayılı Kanun, 1913 tarihli Kanunun bazı maddelerini iptal et-
miş, bazılarında değişiklikler yapmış ve genel anlamda Kanun metninin 
Türkçeleştirilmesini sağlamıştır. Ancak il özel idarelerinin etkin yerel 
hizmet birimi olabilmeleri için gerekli olan görev ve gelir paylaşımında 
beklenen faydayı sağlayamamıştır. Bu durum merkezi yönetimi yeni dü-
zenlemeler yapma yoluna itmiştir. 2005 yılına kadar uygulamada kalan 
bu kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kalkmıştır 
(Keleş, 2009: 151).

5302 sayılı Kanun il özel idaresini "il halkının mahalli müşterek 
nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmen-
ler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişisi" olarak tanımlamaktadır (5302 sayılı Kanun).

5302 sayılı Kanun 6. maddesinde il özel idarelerinin görevlerine 
ilişkin temel düzenlemelere yer vermiştir. Buna göre il özel idareleri ma-
halli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınır-
ları il sınırları olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, 
bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, 
sanat ve turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi veril-
mesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve ortaöğretim kurumları-
nın arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçların 
karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kur-
tarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe te-
sisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları içinde yerine getirmekle yetkili 
ve görevli kılınmıştır. Ancak bu görevlerden il sınırları bütününde ya-
pılması gereken görevlerin birçoğu kâğıt üzerinde kalmıştır. Bu görevle-
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ri, daha ziyade merkezi yönetimin taşra kuruluşları yerine getirmektedir 
(Şengül, 2011: 52).

5302 sayılı Kanunla il özel idareleri daha fonksiyonel birimler ha-
line getirilmeye çalışılmıştır. Ancak Kanun ile yapılan düzenlemelere 
rağmen, il özel idareleri görevlerini yerine getirilebilecek mali ve idari 
olanaklara, etkililik ve işlevselliğe istenilen düzeyde ulaşamamıştır. İl 
özel idarelerinin, teşkilat ve görevler açısından merkezi yönetim organ-
ları ile iç içe olma algısı, il özel idarelerini belediyeler gibi halkın kolay 
benimsediği yerel yönetim birimleri olmaktan uzaklaştırmıştır (Gül vd., 
2014: 222).

30 Mart 2014 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından 
uygulamaya konulan 6360 sayılı Kanun kapsamında değişiklik yapılan 
kanunlardan biri de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'dur. Bu kapsam-
da, il özel idarelerinin tüzel kişiliği büyükşehir belediyesi olan 30 ilde 
kaldırılmış, 5302 sayılı Kanun'da bu yönde değişiklik yapılmıştır. 

Tablo	4:	Yıllar	İtibariyle	İl	ve	İl	Özel	İdarelerinin																					
Sayılarındaki	Değişim

Yıl 1920 1924 1933 1939 1957 1990 1999 2014 2015

İl Sayısı 71 74 57 63 67 73 81 81 81

İl Özel İdaresi Sayısı 71 74 57 63 67 73 81 51 51

Kaynak: www.migm.gov.tr

Kanunla bir yerleşim biriminin il olmasıyla birlikte, o ilde otoma-
tik olarak il özel idaresinin de kurulması ve ilin kaldırılması ile de tüzel 
kişiliğe son verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme dayanılarak 1920-
2014 tarihleri arsında kurulan il özel idarelerine ilişkin durum yukarı-
daki tabloda verilmiştir. Tabloda yer verilen sayıların farklılaştığı tarih 
2014 yılıdır. Bunun sebebi, 6360 sayılı düzenleme ile büyükşehir be-
lediyesi olan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğine son verilmesidir 
(Özer ve Akçakaya, 2014: 206). 

1.2.3.	5216	Sayılı	Büyükşehir	Belediye	Kanunu

Kentsel alanlarda meydana gelen nüfus yoğunluğu, hizmet talebi-
nin artışı, hizmet maliyetlerinde meydana gelen artışlar, konut talebinin 
artması ve bu artışın kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma sorunlarını or-
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taya çıkarması, kentsel estetikte bozulmaların meydana gelmesi, kentsel 
alanlarda meydana gelen sorunların mevcut kent ölçeğinde çözülmesinin 
mümkün gözükmemesi yeni bir takım düzenlemelerin yapılması gerek-
liliğini gündeme getirmiştir. Bu gereklilik çerçevesinde oluşan yeni dü-
zenleme 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'dur (Topcu, 2015:73).

Türkiye'de metropoliten alanlara özel yönetim serüveninin başla-
masına ve bu kapsamda kentsel alanların yönetim problemlerinin çözül-
mesine imkan tanıyan anayasal dayanak 1982 Anayasası'dır. Anayasa-
nın "büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir" 
şeklindeki hükmünü taşıyan 127. maddesi ile 1980 öncesinde pek çok 
yasal deneme sürecinin varlığına rağmen oluşturulamayan metropoliten 
yönetimler, Anayasanın bu maddesinden aldıkları dayanakla kurulabil-
miştir. Böylece 1580 sayılı Kanunun çizdiği sınırlar dışında, farklı kent-
sel büyüklük, kentleşme düzeyi, nüfus ve ihtiyaç talepleri bakımından 
birbirinden farklı niteliklere sahip kentler için farklı kentsel yönetim 
modellerinin geliştirilmesi mümkün olmuştur (Kavruk, 2002: 208). 

Anayasal hükme dayanarak 1983 yılında yerel seçimlerle ilgili 
2972 sayılı Kanun3 çıkartılmış; merkezdeki belediyelerin sınırları içinde 
birden çok ilçe bulunan illerde, birer büyükşehir meclisi ve ilçelerde de 
birer ilçe belediye meclisi oluşturulması öngörülmüştür (Gül vd., 2014: 
176). 2972 sayılı Kanundan sonra konu, 195 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile düzenlenmiştir. 1984 tarihli ve 195 sayılı "Büyük-
şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirler büyükşehir 
olarak tanımlanmış; İstanbul, Ankara ve İzmir il belediyeleri büyükşe-
hir belediyelerine dönüştürülmüştür (Gül ve Batman, 2015: 328). 1984 
tarihli yerel seçimlerin ardından, 27 Haziran 1984'te 3030 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmiş, 195 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. Yasanın uy-
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 1984 yılı sonunda yürürlüğe girmesi 
ile birlikte büyükşehir sözcüğü hukuki olarak kabul görmüştür (Gül vd., 
2014: 176).

Büyükşehir belediyelerinin hukuki altyapısını oluşturan ve iki ka-
demeli yönetim modelinin başlangıcı olan kanun, 3030 sayılı Büyükşehir 

3 Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 
Kabul Tarihi: 18.01.1984, 18285 Sayılı Resmi Gazete
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Belediye Yönetimine Dair Kanun'dur. Kanun, bir yerde büyükşehir bele-
diyesinin kurulabilmesi için belediye sınırları içinde birden fazla ilçenin 
bulunması şartını içermektedir. Kanun ile büyükşehir belediyesi ve ilçe 
belediyesi olmak üzere iki düzeyli ve merkezi bir anakent yönetim yapısı 
öngörülmüştür (Torlak ve Sezer, 2005: 91). Yasa bu yönüyle büyük kent-
sel alanlarda hizmet sunulmasına yönelik model arayışlarını bitirmekte 
ve büyükşehir belediyelerinin kuruluş dönemini şekillendirmektedir.

Türkiye'de metropoliten kentsel alanlarda yönetim sorumluluğunu 
üstelenen birimler büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir Belediyeleri 
ile ilgili ilk yasal düzenleme 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyük-
şehir Belediye Kanunudur. 3030 sayılı Büyükşehir Kanununa, "görev 
ve yetkilerin paylaşılmasında nesnel ölçütler bulunmadığı, yönetim ka-
demeleri arasında işbirliği kurma mekanizmalarının yeterli olmadığı, 
büyükşehir yönetiminin kesin bir hakimiyetinin bulunduğu, büyükşehir 
çapında planlama ve koordinasyon yapılamadığı ve belediye büyüklük-
lerinin çok farklı olduğu"; "büyükşehir belediyesi ile ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri arasındaki imar yetkilerinin paylaşımı konusunda açıklık 
bulunmadığı; büyükşehir belediyelerine kaçak yapılaşma ile mücade-
le konusunda etkin ve uygulanabilir yetkiler de verilmediği" biçiminde 
eleştiriler yöneltilmiştir (Eren, 2011: 96-100). Bu nedenle Kanun, 2004 
tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yenilenmiştir.

Büyükşehir belediye sistemine ilişkin ikinci yasal düzenleme olan 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun amacı, önceki dönemde 
görülen eksiklik ve olumsuzlukların gidermek, büyükşehir belediyesinin 
hukuksal statüsünü düzenlemek, hizmetlerin değişen taleplere göre nasıl 
sunulacağını belirlemektir. 5216 sayılı kanun, büyükşehir belediyesini; 
en az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bunlar arasında eş 
güdüm sağlayan, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmen-
lerce seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlamıştır (5216 
sayılı Kanun). 5216 sayılı Kanuna göre bir yerde büyükşehir belediyesi 
kurulabilmesi için;

	En az üç ilçe veya alt kademe belediyesinin varlığı,

	Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre 
uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusunun 750.000 ol-
ması şartı,



Tarihsel Arka Plan 19

	Fiziki yerleşim ve ekonomik gelişmişliğin büyükşehir belediyesi 
kurulmasını gerektirmesi,

	Düzenlemelerin yasayla yapılması kriterlerinin sağlanması ge-
rekmektedir. (Tuzcuoğlu,2007: 53) 

5216 sayılı Kanun ile mevcut büyükşehir belediyelerinin sınır tes-
pitinde kullanılacak ölçütler de belirlenmiştir. Bunlar mülki sınır ölçütü 
ile nüfus ve çap ölçütüdür.

Tablo	5:	5216	Sayılı	Yasaya	Göre	Büyükşehir	Belediyesi																															
Sınırları	(2004)

BŞB	
Sayısı İller Nüfus*

20 Km 
Yarıçaplı	

BŞB

30 Km 
Yarıçaplı	

BŞB

50 Km 
Yarıçaplı	

BŞB

Tüm	İl	Sınırlarını	
Kapsayan	BŞB

1 İstanbul 9.838.860 *

2 Kocaeli 1.089.256 *

3 Ankara 3.434.158 *

4 İzmir 2.711.838 *

5 Adana 1.242.009 *

6 Bursa 1.430.001 *

7 Gaziantep 883.245 *

8 Konya 752.203 *

9 Kayseri 678.767 *

10 Antalya 675.048 *

11 Diyarbakır 629.444 *

12 Erzurum 380.236 *

13 Eskişehir 496.208 *

14 Mersin 709.848 *

15 Samsun 423.827 *

16 Sakarya 401.706 *

Kaynak: Çınar vd, 2009: 83. 

2004 tarihli Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yer alan diğer önem-
li hususlar şu şekilde özetlenebilir (5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Ka-
nunu; (Eren, 2011: 95-96).

	Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için asgari 750 bin nüfus 
şartı getirilmiştir (m.4). Bu düzenleme ile belediyelerin kurul-
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ması zorlaştırılmış, küçük belediye sorununun önüne geçilmeye 
çalışılmıştır.

	Büyükşehir dahilindeki her türlü taşımacılık ve toplu ulaşımda 
büyükşehir belediyesi yetkilendirilmiş ve il trafik komisyonları-
nın yetkilerinin büyükşehir tarafından kullanılması benimsen-
miştir (m.9). Düzenleme ile büyükşehir belediyeleri güçlendiril-
miştir.

	Büyükşehir belediye meclislerine diğer belediyelerde olduğu 
gibi her ay toplanma zorunluluğu getirilmiştir (m.13).

	Büyükşehir belediyelerinin meclis kararları üzerindeki vali ona-
yı prosedürü kaldırılmıştır. Kararların kesinleştiği tarihten iti-
baren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirine 
gönderilmesi usulü benimsenmiştir. Mülki idare amirine gönde-
rilmeyen kararlar yürürlüğe giremeyecektir (m.14).

	Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 
imar uygulamalarını denetleme yetkisi verilmiştir (m.7). Böyle-
ce büyükşehir dahilinde imar bütünlüğünün sağlanması amaç-
lanmıştır.

	Büyükşehir belediye encümenine belediye meclisinden seçile-
cek üyelerin de katılması öngörülerek sadece atanmış üyelerden 
oluşmasına son verilmiştir (m.16). 

	Büyükşehir belediye başkanına nüfusa göre 5 ila 10 arasında 
danışman görevlendirme imkanı verilmiştir (m.20).

	Büyükşehir belediyesinin sermaye çoğunluğuna sahip olduğu 
şirketlere, büyükşehir belediyesinin kendisine ait büfe, otopark 
ve çay bahçelerinin işletilmesini ihale mevzuatına tabi olmadan 
devretme imkanı sağlanmıştır (m.26).

	Büyükşehir dahilindeki belediyeler arasında ihtilaf çıkması du-
rumunda büyükşehir belediye meclisinin yönlendirici ve düzen-
leyici karar alınmasına imkan tanınmıştır (m.27).

5216 sayılı Kanun büyükşehir belediye modelinde değişim gerek-
liliğini ön plana çıkarmış, bu gereklilik ve yerel taleplerin varlığı 2004 
tarihli yeni Kanunu şekillendirmiştir. Ancak, büyükşehir yönetiminin 
kentsel alanda hizmet koordinasyonu sağlama niteliğine dayanılarak 
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yapılan yarıçap esasına dayalı genişletme, yasanın uzun dönemde sür-
dürülebilirliğinin azalmasına neden olmuştur. Kanunun uygulama dö-
neminde, büyükşehir belediye meclislerinin karar alma sistemlerinde 
önemli sorunlar ortaya çıkmıştır (Arıkboğa, 2007). Yasa ile büyükşehir 
belediyelerinin hizmet sunacağı alan net bir biçimde belirlenemediğin-
den pratikte faydalı sonuçların ortaya çıkması mümkün olmamıştır. Ka-
nunla alt kademe belediyesi, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ben-
zer yetkilere sahip birimler olarak hizmet taleplerini karşılamak üzere 
görevlendirilmiştir.  Benzer alanlarda yetkili çok sayıda birimin varlığı 
sisteme fayda sağlama düşüncesinden uzakta bir takım verimsiz sonuç-
ların meydana gelmesine neden olmuştur. Yerelde yetkili birimlerin sa-
yısı artmış, ancak büyükşehir belediyeleri ile alt kademe belediyelerinin 
eş zamanlı hareket edememesi sebebiyle düzenlemeden beklenen fayda 
sağlanamamıştır. 

1.2.4.	5747	Sayılı	Büyükşehir	Belediyesi	Sınırları	İçinde	
İlçe	Kurulması	ve	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	
Yapılması	Hakkında	Kanun

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na iki önemli müdahale 
söz konusu olmuştur. Bunlardan ilki 2008 tarihli 5747 sayılı Büyükşehir 
Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun'dur. 5216 sayılı Kanun ile yarıçapa 
dayalı sınır genişlemesi ve bu sınırlar içindeki tüm belediyelerin mevcut 
haliyle büyükşehir belediyesine dahil edilmesi; iki kademeli yönetim ya-
pısına sahip büyükşehir belediye sisteminde alt kademedeki belediye sa-
yısında önemli bir artışa neden olmuştur4. Büyükşehir belediye sistemine 
dahil olan sayısı oldukça fazla olan bu belediyeler, hizmet sunumlarında 
koordinasyonsuzluk ve verimsizliğe neden olmuştur. Kanunun uygulama 
sürecinde yaşanan sıkıntılar 2008 tarihli 5747 sayılı Kanun5ile gideril-
meye çalışılmıştır.

4 5216 sayılı Kanun öncesinde, kuruluş dönemi olarak nitelendirilen dönemde toplam ilçe ve 
alt kademe belediye sayısı 88; düzenleme sonrasında ise bu rakam 384'tür (Arıkboğa, 2013: 
59-60).

5 22.03.2008 tarihli, 5747 sayılı "Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"; 6360 sayılı kanun öncesi 
Türkiye'de ölçeğe yönelik olarak yapılan en ciddi düzenleme olarak değerlendirilmektedir 
(Canpolat, 2009: 48).
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Yasanın çıkarılmasındaki temel amaç, büyükşehir yönetim sistemi 
içinde ortaya çıkan bölünmüşlüğü giderebilmek, alt kademede ilçe bele-
diyelerini, üst kademede ise büyükşehir belediyelerini yetkilendirerek 
yerelde idari yapının sadeleşmesini sağlamaktır6. Aşağıda yer alan tablo-
da 5747 sayılı Kanun ile meydana gelen değişiklik ortaya konulmaktadır. 

Tablo	6:	5747	Sayılı	Yasa	Sonrasında	Değişen	Büyükşehir	İlçe	
Belediye	Sayıları	ve	Büyükşehir	Nüfusları	(2008)

Büyükşehir	Belediye	
Sınırları

Büyükşehir	
Belediyeleri

Büyükşehir	Belediyeleri	
İlçe	Sayıları Nüfus

Mülki	Sınır
İstanbul 39 12.569.041

Kocaeli 12 1.392.733

50	km	yarıçap
Ankara 16 4.194.939

İzmir 21 3.210.465

30	km	yarıçap
Bursa 7 1.819.470

Adana 5 1.525.115

20	km	yarıçap

Konya 3 980.973

Kayseri 5 884.663

Gaziantep 3 1.252.329

Antalya 5 911.497

Diyarbakır 4 799.447

Erzurum 3 359.752

Eskişehir 2 600.333

Mersin 4 814.615

Samsun 4 502.924

Sakarya 10 537.313

Toplam 143 32.355.609

Kaynak: Arıkboğa, 2013: 62.

2004 tarihli yarıçapa dayalı alansal genişlemenin olumsuz etkileri-
ni gidermeye yönelik önemli düzenlemelerden biri olan 2008 tarihli 5747 
sayılı Kanun, yarıçap içinde sıfır belde uygulamasını hayata geçirerek; 
büyükşehir sisteminin kuruluş dönemindeki iki kademeli yönetim anlayı-
şının uygulamada ulaşılabilmesine imkan sağlamıştır. Alt kademede ilçe 
belediyelerinden, üst kademede ise büyükşehir yönetimlerinden oluşan 

6 22.03.2008 tarihli, 5747 sayılı "Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
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sistem hayata geçirilmiş; sistem içindeki parçalanmış yapı bütünleştiril-
meye çalışılmıştır (Arıkboğa, 2013: 61-62).

1.2.5.	6360	Sayılı	On	Üç	İlde	Büyükşehir	Belediyesi	ve	
Yirmi	Altı	İlçe	Kurulması	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	
Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılmasına	
Dair	Kanun

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na iki önemli müdahale 
söz konusu olmuştur. Bunlardan ilki yukarıda bahsi geçen 2008 tarihli 
5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dur. Diğer mü-
dahale ise 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun'dur. 6360 sayılı Kanuna ilişkin 
düzenlemelere son bölümde yer verileceği için bu kısımda detaylandırıl-
ma yapılmayacak, "Tarihsel Arka Plan" başlığı özelinde genel bilgiye yer 
verilecektir.

Türkiye'de hızlı kentleşme sonucunda kentsel alanların genişle-
mesi, plansız büyüme ve ortaya çıkardığı küçük belediyeler sorunu ve 
yerel hizmet sunumunda uygun ölçeğin belirlenmesindeki güçlükler gibi 
büyük kentsel alanlarda meydana gelen sorunları gidermeye yönelik çok 
sayıda adım atılmıştır. Büyükşehirlerde yaşanan problemleri çözmek, 
küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen dönüşü-
mü takip etmek amacıyla, Türkiye'de 3030 sayılı Kanun düzenlemesi ile 
gelen metropoliten yönetim sisteminin temel düzenleyici kuralları, 5216 
ve 5747 sayılı Kanun düzenlemeleri ile geliştirilmiştir. 06.12.2012 ta-
rihli 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun ise büyükşehir belediye sisteminde yeni 
bir dönemi başlatmıştır.

İhtiyaçların sürekli artan ve değişen doğası, ihtiyaçlara cevap ver-
mek için oluşturulan mekanizmaların da dönüşümünü zorunlu kılmak-
tadır. Değişime ve değişimin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara uyum sağlama 
yolunda yapılan en son düzenleme, il ölçeğinde büyükşehir yönetimlerini 
oluşturan 6360 sayılı Kanun'dur. Toplam 37 maddeden oluşan Kanunun 
2 geçici maddesi bulunmakta ve bu düzenleme ile birçok kanunda deği-
şiklik yapılmaktadır.
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5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda 6360 sayılı Kanun 
ile ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir belediyele-
rinin hizmet alanı genişletilmiş, il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Bü-
yükşehir belediye sayısı 16'dan 30' a çıkarılmış, büyükşehir olan illerde 
il özel idareleri, belde belediyeleri, köy tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 
Yine bu kanunla büyükşehir ilçe belediyelerinin yetkili oldukları alan 
ilçe sınırı olarak belirlenmiş, ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediye-
lerinin yetkili oldukları alan ve hizmetlerde değişiklikler yapılmıştır. 
Sınırları genişletilen ilçe belediyelerine GBVG'den aktarılan payların 
oranları değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 2014 yerel seçimleri 
neticesinde uygulamaya konulmuştur.

6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde "küreselleşmiş bir dünyada, 
kamu yönetiminde etkililik ve verimliliği artırmak, yönetsel kapasite ve 
koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderebilmek, 
vatandaşın yönetim sürecine daha fazla katılımını sağlamak, parçalı 
planlar yerine bütüncül-bölgesel çapta planlar yapmak"7 ifadesine yer 
verilmektedir. Bu gerekçe ile tasarı ve uygulama sürecinde kanuna yö-
nelik değerlendirmelere referansla, Türkiye'de yeni büyükşehir belediye 
sistemine geçiş nedenlerini; ölçek ekonomisi, hizmet koordinasyonu ve 
etkinlik arayışı, imar ve planlama uygulamalarında bütünlük ve uyum 
sağlanma düşüncesi, küreselleşme yarışına kentler ile katılma vizyonu, 
yerel demokrasinin geliştirilmesi sağlama gibi çeşitli temel gerekçeler 
olarak sıralayabilmek mümkündür (Topcu, 2015: 81-89).

1.2.6.	5018	Sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu

Kamuda yeniden yapılanma süreci benimsenen stratejik planlama 
olgusu ilk olarak 1950'li yıllarda gündeme gelmiştir. 2. Dünya Savaşı 
sonrasında Amerikan ekonomisinin belirlenen bütçe hedeflerinden daha 
fazla bir büyüme göstermesi, bu büyümeden etkilenecek her türlü ku-
rum ve kuruluşun gelecek odaklı planlama yapma, hedefler belirleme 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda hazırlanan uzun dönemli 
politikalar 1960'lı yıllarda ABD'de ekonomide büyüme hızının azalması 
ile çözüm odaklı olma niteliğini yitirmiştir. Uzun vadeli planlama anlayı-
şının yetersiz kaldığı bu dönemde; çevre analizi yaparak, stratejik alter-

7 6360 sayılı Yasanın gerekçesi için bkz.:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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natiflerin belirlenmesi ve strateji seçimi aşamasında stratejik planlama 
yapılması öngörülmüştür (Yüksel, 2002: 33-34; Erkan, 2008: 7).

Stratejik planlama 1980'li yıllardan sonra kâr amacı gütmeyen ör-
gütler tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Stratejik planlamaya iliş-
kin bir yapılanma içine girilmiş; yapı, personel, uzman ekip istihdamı 
gibi gelişmeler söz konusu olmuştur. Strateji oluşturacak ve oluşturulan 
stratejileri planlayarak uygulamaya geçirecek kurumsal birimlerin in-
şasına bu dönemde önem verilmiştir (Demir ve Yılmaz, 2010: 72-73). 
Stratejik planlama kavramına ilişkin farklı tanımlamalara rastlamak 
mümkündür. En sade anlamıyla stratejik planlama, kurumun bulundu-
ğu noktadan amaçladığı noktaya ulaşmasını sağlayan işlerin toplamıdır. 
Bir başka tanımlamaya göre stratejik planlama, bir organizasyonun ne 
olduğunu ne yaptığını ve bunu niçin yaptığını şekillendiren ve bu sürece 
rehberlik eden temel karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çalışmadır 
(Bryson, 2004: 6'dan aktaran Erkan, 2008: 8).

Gürer'e göre stratejik planlama; örgütün gerçekleştirdiği faaliyetle-
re yön veren, kendisini mevcut çevresine göre durumunu değerlendirerek 
örgütün geleceğe dönük hedeflerin belirlenmesinde yol ve yöntemlerin 
belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir kavramdır (Gürer,2006: 
91). Stratejik planlama; örgütün ne olduğu, ne yaptığı, neyi neden yaptığı-
na şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için di-
sipline edilmiş bir çabadır (Bryson, 1995:4'ten aktaran Gürer, 2006: 91). 

Kiraz'a göre stratejik planlama; kurumun geleceğine ve yapısal de-
ğişikliklerine yönelik, misyonuna ve tüm hedeflerine belirleyip, bulun-
duğu çevrede ve faaliyette bulunduğu alandaki durumunu dikkate alarak 
ve kurum için uygulanan alternatifler arasından birini seçerek uygulama-
ya koymak üzere yapılan plandır (Kiraz, 2007: 41).

Türkiye'de kamuda yeniden yapılanmayı gerekli kılan dört temel 
açık: Stratejik açık, performans açığı, bütçe açığı ve güven açığı olarak 
sıralanmıştır (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 72). Bu açıkların giderilmesi ve 
yeniden yapılanma sürecinin hayata geçirilmesi için temel uygulama me-
totlarının sürdürülebilir nitelikte tasarlanması önemlidir. Yeni kamu yö-
netimi anlayışı çerçevesinde kamuda yeniden yapılanma anlayışı içinde 
benimsenen en temel ve önemli uygulama stratejik yönetimdir. Türkiye'de 
stratejik planlamaya yönelik gelişmeleri mevzuat öncesi gelişmeler ve ya-
sal düzenlemeler kapsamında incelemek mümkündür.
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Stratejik Planlama Konusunda Mevzuat Öncesi Gelişmeler yasal 
düzenlemelerin şekillenmesinde bir hazırlık niteliği taşımaktadır. Türk 
kamu yönetiminde stratejik planlamaya ilişkin mevzuat öncesi yapı-
lan ilk düzenleme, 12 Temmuz 2001 tarihli Dünya Bankası ile imzala-
nan 1. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması 
(PEPSAL-1)'dır. Bu anlaşma Kamu Harcamaları ve Kurumsal Gözden 
Geçirme Raporu (PEIR) ile gündeme gelmiş ve stratejik planlama somut 
bir politika taahhüdü niteliği kazanmıştır (Kerman vd. 2012: 90).

Stratejik Planlama 58. Hükümet tarafından uygulamaya konulan 
Acil Eylem Planında yer almıştır. Uzun vadeli bir eylem niteliği taşıyan 
kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamasına geçilmesi "Kamu 
Yönetimi Reformu" başlığı altında ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Tem-
muz 2003 tarihli 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve 
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile sekiz kamu kuruluşunda uygulama 
başlamıştır. Bu pilot uygulamalar 2006 yılında sonuçlanmıştır. Pilot uy-
gulamanın yapıldığı kamu kuruluşları şunlardır; Tarım ve Köy İşleri Ba-
kanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 
Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Denizli İl Özel 
İdaresi, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi.

DPT sorumluluğunda, kamu kurumlarına yönelik olarak, politika-
ların maliyetlendirilme boyutunu da içerecek şekilde bir stratejik plan-
lama kılavuzu hazırlanması öngörülmüştür. DPT tarafından taslağı Ara-
lık 2001'de hazırlanan ve 2003 yılında son haline getirilerek yayınlanan 
Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre; durum ana-
lizi kapsamında GZFT, piyasa, hedef kitle ve ilgili tarafların analizlerine 
yer verilmeli, planlama sürecinde karşılaşılabilecek riskler değerlendiri-
lerek plan varsayımları belirlenmelidir. Kuruluşlar, oluşturacakları mis-
yon, vizyon ve temel ilkeler çerçevesinde orta vadeli stratejik amaçlarını 
ve ölçülebilir hedeflerini ortaya koymalıdır. Hedeflere ulaşmak için yürü-
tülecek proje ve faaliyetler tespit edilmeli ve bunların kaynak ihtiyacına 
yer verilmelidir. Kuruluşun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösterecek 
bir performans izleme ve değerlendirme sisteminin yöntem ve yaklaşımı 
da stratejik planda içerilmesi gereken bir husus olarak ifade edilmiştir 
(DPT, 2003).

Stratejik planlamaya ilişkin yasal mevzuata göre revize edilen kıla-
vuz 2006 yılında ikinci sürümü ile yeniden yayınlanmıştır. 2006 yılında 



Tarihsel Arka Plan 27

Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetme-
lik çıkarılmıştır. Yönetmeliğin amacı stratejik plan ve performans prog-
ramları ile hedeflenen ne ölçüde ulaşılabildiğine yönelik tespitte bulun-
maktır.

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflerinden biri; 
"Kamu Hizmetlerinin Kalite ve Etkinliğinin Arttırılması"dır. Bu kap-
samda özellikle kamuda stratejik yönetimi ve strateji odaklı yönetim an-
layışına yönelik "Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin arttırıl-
ması" hedefi belirlenmiş ve uygulama süreci başlatılmıştır.

Stratejik planlamanın yasal mevzuata yansıma süreci 24 Aralık 
2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu müm-
kün olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, kamu 
mali yönetiminde reform çerçevesinde mali yönetim sürecine ilişkin dü-
zenlemeler yapmıştır. Kanunun getirdiği önemli bir yenilik, kamu kuru-
luşları için stratejik planlamayı bütçeleme sürecinin temel bir bileşeni 
olarak ele almasıdır. Ayrıca kanun, hangi kamu idarelerinin stratejik 
plan hazırlayacağını, stratejik planlamaya ilişkin takvim ve usul ve esas-
ların nasıl belirleneceğine ilişkin düzenlemelere de yer vermiştir. 5018 
sayılı Kanun ile kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir he-
defler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yap-
mak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi ve-
rilmiştir.

Bu kapsamda, Kanun'un 3. maddesinde stratejik plan "kamu idare-
lerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef 
ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır. 
Üçüncü bölümde ise stratejik planlama; mali saydamlık, hesap verme 
sorumluluğu ve performans bütçeleme ile birlikte kamu kaynağı kulla-
nımının genel esasları arasında sayılmıştır (madde 7, 8, 9). Kanun'un 9. 
maddesi, kamu idarelerine geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, 
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş 
göstergeler doğrultusunda performans ölçümü yapmak ve bu süreci iz-
leme ve değerlendirme amacıyla stratejik plan hazırlamak ve kamu hiz-



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları28

metlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için bütçelerini stra-
tejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 
dayandırmak zorunluluğu yüklemiştir. Ayrıca kanun, kamu idarelerinin 
stratejik planlama sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemek için Devlet 
Planlama Teşkilatı'nı yetkilendirmiştir (Kerman vd. 2012: 90).

5018 sayılı Kanunun etkileri ile 2006 yılında DPT tarafından 
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik hazırlanmıştır. Kamu kuruluşlarının dört yıllık bir geçiş 
takvimi çerçevesinde stratejik planlarını yapmaları öngörülmüştür. Bu 
takvim kapsamında 2010 yılına kadar tüm kamu kurumlarının stratejik 
planlarını yapmaları ifade edilmiştir.

Yönetmelik, stratejik planlamaya geçiş sürecine ilişkin bir takvim 
tespit etmiş ve yerel yönetimler dışında kalan kamu idarelerince ilk stra-
tejik planların 31 Ocak 2009 tarihine kadar hazırlanmasını öngörmüştür. 
Yönetmelikte, stratejik plan çalışmalarına ilişkin genel bir çerçeve çizil-
miş; stratejik planlama hazırlık sürecinde, çalışmanın başlatıldığının üst 
yönetici tarafından duyurulması ve bilgi eksikliklerinin tamamlanması, 
stratejik plan ekiplerinin oluşturulması,  tüm paydaşların sürece katılı-
mının sağlanması, çalışmaların strateji geliştirme birimlerince koordine 
edilmesi stratejik planların doğrudan doğruya ilgili kamu idaresi ve çalı-
şanlarınca hazırlanması ve hesap verme sorumluluğunun dikkate alınma-
sı hususlarına yer verilmiştir. Geçen süreç içinde yerel yönetimler, ilki 
2006 yılında ikincisi ise 2010 yılında olmak üzere stratejik planlarını 
hazırlamışlar ve uygulamaya koymuşlardır.

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2008 yılına kadar Genel yatırım 
ve Finansman Programının kabulüne dair Bakanlar Kurulu kararıyla 
KİT'lerin de stratejik plan hazırlaması karara bağlanmıştır. Yeni kamu 
yönetimi anlayışının yereli güçlendirme düşünce ile yerel düzeyde ya-
pılan yönetim reformları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu çerçevesinde hayata geçirilmiştir. 10.07.2004 tarihinde kabul 
edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/a maddesine göre; 
"büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini 
alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatı-
rım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçenin hazırlanmasını sağ-
lamaktan sorumludur". Kanunun 18/b maddesine göre; büyükşehir bele-
diye başkanı, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye 
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idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun ola-
rak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve per-
sonelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek 
sonucunda bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla görevlidir. Görevle-
rin tespitinde, stratejik yönetimin ve yönetimin etkili, verimli, şeffaf, he-
sap verebilir ve kendi içinde uyumlu olma ilkelerine ağırlık verilmiştir.

03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 
18/a maddesinde, belediye meclisinin görev ve yetkileri, "stratejik plan ile 
yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek" olarak açıklanmıştır.

Kanunun 34/a maddesinde belediye encümenini stratejik planı in-
celeyerek meclise görüş bildirmekle görevlendirmiştir. 5393 sayılı Ka-
nun 38/b maddesine göre; belediye başkanı, belediyeyi stratejik plana 
göre yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, 
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve persone-
linin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değer-
lendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yetkilidir. İlaveten; 
41. maddede belirtildiği üzere, belediye başkanı mahalli idareler genel 
seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile var-
sa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından 
önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.  
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan hazırlamak zo-
runlu değildir. Stratejik plan ve performans programı mecliste bütçeden 
önce görüşülerek kabul edilir. Tasarının 41. maddesinde de belirtildiği 
üzere; yeni kamu yönetimi anlayışı ile belediyelerde stratejik yönetim 
uygulamasına geçilerek, stratejik planların seçimlerden hemen sonra ya-
pılması ile gelecek yönelimli ve hizmetlerin sonucuna odaklı bir yönetim 
anlayışının oluşturulması öngörülmektedir. Kanun'un geçici 4. madde-
sinde stratejik planlama yapma zorunluluğu olan belediyelerin stratejik 
planlarının 2006 yılından itibaren hazırlanacağı belirtilmiştir. 

2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10. maddesinde; 
il genel meclisinin görev ve yetkileri, stratejik plan ile yatırım ve çalış-
ma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans 
ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak olarak ifade edilmiştir. Kanun 
26. maddesi encümeni, stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe 
ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisini bilgilendirmekle görevlen-
dirmiştir. 
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Kanunun 30/b maddesinde, valinin görev ve yetkileri; il özel ida-
resini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurum-
sal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel 
idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak, 
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek sonucunda bunlarla ilgili rapor-
ları meclise sunmakla görevlidir. Kanunun 31. maddesine göre vali, ma-
halli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan 
ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili 
olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel 
meclisine sunmakla yetkilidir. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve mes-
lek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak 
hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 
Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil 
eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 31. 
maddede ifade edildiği üzere; vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunun 41'inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; strate-
jik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Kanunun 29/b maddesi valiyi, il özel idaresini stratejik plana uy-
gun olarak yönetmekle, kurumsal stratejileri oluşturmak ve bunlara uy-
gun olarak bütçeyi, il özel idare faaliyetlerinin ve personelinin perfor-
mans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmekle ve 
ilgili raporları meclise sunmakla; 35. maddesinde ise genel sekreteri, il 
özel idaresi hizmetlerini vali adına, mevzuat hükümlerine, il genel mec-
lisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, 
stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemek ve yürüt-
mekle yetkilendirmiştir.

Kanun 39. ve 44. maddelerinde il özel idaresi faaliyet programları-
nın ve bütçesinin stratejik plana uygun olarak hazırlanacağını da belirt-
miştir. Ayrıca, Kanunun geçici üçüncü maddesinde il özel idarelerinin 
stratejik planlarının 2006 yılından itibaren hazırlanacağı belirtilmiştir.

2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji 
geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihin-
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de yayımlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik" ile stratejik planlama çalışmalarının koordinas-
yonu ile görevlendirilmiştir. 

5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak 
kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti-
ne, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine 
yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müs-
teşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan "Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 26 
Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır (DPT, 2006: 3).

1.2.7.	5355	Sayılı	Mahalli	İdare	Birlikleri	Kanunu

Yerel yönetim reformları kapsamında 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu çıkarılarak, mahalli idare birlikleri özel bir yasa ile 
düzenlenmiştir. Bu Kanundaki düzenlemelerle; su, atık su, katı atık ve 
benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına 
ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda Bakanlar Kurulu kararı 
ile ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe üyeliği zorunlu 
hale getirilmiş; birliklerde norm kadro esası benimsenmiş, ilçelerde tüm 
köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme bir-
liklerinin kurulması öngörülmüş, köylere götürülecek merkezi idare hiz-
metlerine ait ödeneklerin bu birliklere aktarılması suretiyle hizmetlerin 
görülmesine imkân sağlanmıştır (Özsalmanlı, 2010: 245).

5355 sayılı Kanun ile köylere hizmet götürme birlikleri fonksiyonel 
hale getirilmiş, mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmele-
rine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle il-
gili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini 
ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik 
kurulması hükme bağlanmıştır.

Yerel nitelikli hizmet sunumunda var olan talebin karşılanabilmesi 
için kullanılan yöntemlerden biri özel amaçlı birlikler kurarak hizmet su-
numunu gerçekleştirmektir. Türkiye'de de kullanılan yöntemlerden biri 
olan mahalli idare birlikleri aracılığıyla hizmet sunumuna ilişkin 6360 
sayılı Kanun ile iki farklı düzenleme getirilmiştir.
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Kanun ile mahalli idare birliklerinin başkanının, birlik merkezi-
nin bulunduğu ilin valisi olma durumu değiştirilmiştir. Bu düzenleme 
yerine mahalli idare birlikleri başkanının birlik üyesi illerin valileri ara-
sından seçilme esası getirilmiştir. Düzenlemeyle illerin birlik başkanlığı 
düzeyinde temsiliyet alanlarında eşitlik sağlanmıştır. Mahalli idare bir-
liklerine ilişkin diğer bir düzenleme 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği 
kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya söz konusu 
kanun ile amaçları ortadan kaldırılan mahalli idare birliklerinin yerel 
seçimlerden önce tasfiye edilmesidir (İzci ve Turan, 2013: 133). Aşa-
ğıdaki tablolarda mahalli birliklerinin son durumuna ilişkin sayılar yer 
almaktadır.

Tablo	7:	Mahalli	İdare	Birlikleri	ve	Belediye	Bağlı	İdareleri	Sayısı

Türü/Yılı Belediye	Bağlı	İdareleri Mahalli	İdare	Birlikleri
2013 19 1.411

2014 33 783

2015 33 787

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2016. 

6360 sayılı Kanunla otuz ilin büyükşehir belediyesine dönüştürül-
mesi ve birçok belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılması, mahalli idare 
birliklerinin sayılarında da değişime neden olmuştur. Değişiklik ile ma-
halli idare birliklerinin toplam sayısı 1.411'den 783'e düşmüştür. Kanun 
ile belediye bağlı idarelerinin sayısında da değişim meydana gelmiştir. 
2013 yılında belediye bağlı idare sayısı 19 iken bu sayı 2014 yılında 33 
olmuştur8.

8 Bkz: http://www.migm.gov.tr/
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Tablo	8:	Türleri	İtibariyle	Mahalli	İdare	Birliklerinin	Sayısı

Sıra	No Türü 2013 2014 2015
1 Ülke Düzeyinde Birlikler 2 2 2

2 Belediye Hizmetleri Birliği 68 56 54

3 Özel İdare- Belediye Hizmetleri Birliği 14 11 10

4 Kalkınma Birliği 13 11 9

5 Çevre Altyapı Hizmetleri Birliği 135 98 98

6 Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği 71 53 52

7 İçmesuyu Birliği 177 93 96

8 Köylere Hizmet Götürme Birliği 911 444 450

9 Diğer 20 15 16

Toplam 1.411 783 787

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2016. 

Büyükşehirlerde yaşanan yönetim ve şehirleşme problemlerini 
çözmek, küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen 
dönüşümü takip etmek amacıyla, Türkiye' de büyükşehir belediye yö-
netim sisteminde değişim ihtiyacı doğmuştur (Tortop vd. 2008: 262). Bu 
amaçla, metropoliten yönetim sisteminin temel düzenleyici kurallarını 
belirleyen 3030 sayılı yasa ile başlatılan, 5216 sayılı yasa ile gelişti-
rilen, 5747 sayılı yasa ile bütünleştirilen büyükşehir belediye modeli; 
06.12.2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile yeni bir kimlik ara-
ma sürecine girmiştir.

İhtiyaçların sürekli artan ve değişen doğası ihtiyaçlara cevap ver-
mek için oluşturulan mekanizmaların da dönüşümünü zorunlu kılmak-
tadır. Değişime ve değişimin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara uyum sağlama 
yolunda yapılan en son düzenleme, il ölçeğinde anakent yönetimlerini 
oluşturmaya yasal dayanak oluşturan 6 Aralık 2012 tarihli ve 6360 sayılı 
kanundur. Yasa 5216 sayılı kanunu ortadan kaldırmamış, ancak büyük-
şehir yönetim anlayışında radikal bir değişimin temelini oluşturmuştur 
(Karakılçık, 2013: 186).
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2. 
6360	SAYILI	KANUN:	İL	

ÖLÇEĞİNDE	BÜYÜKŞEHİR	
BELEDİYE	SİSTEMİ

2.1.	Yeni	Büyükşehir	Belediye	Modelinin	Ortaya	Çıkma	
Nedenleri

6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde "küreselleşmiş bir dünyada, 
kamu yönetiminde etkililik ve verimliliği artırmak, yönetsel kapasite ve 
koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderebilmek, 
vatandaşın yönetim sürecine daha fazla katılımını sağlamak, parçalı 
planlar yerine bütüncül-bölgesel çapta planlar yapmak"9 ifadesine yer 
verilmektedir. Bu gerekçe ile tasarı ve uygulama sürecinde Kanuna yö-
nelik değerlendirmelere referansla, Türkiye'de yeni büyükşehir belediye 
sistemine geçiş nedenlerini belli başlıklar altında değerlendirmek müm-
kündür (Topcu, 2015: 82).

2.1.1.	Hizmet	Sunumunda	Yetersizlik

Hızlı kentleşme ile kent nüfusunda meydana gelen artış, hizmetin 
talep edildiği, halka en yakın birim olan yerel yönetimler üzerindeki bek-
lentilerinde artmasına neden olmuştur. Artan taleplere cevap verebilmek 
için yeniden yapılandırma sürecine giren yerel yönetimler içinde, yetki 
alanı en geniş olan büyükşehir yönetimleri, en son değişikliğini 6360 
sayılı kanun çerçevesinde yaşamıştır. Hizmet sunumunda meydana gelen 
yetersizlikler neticesinde ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak il sınırın-
da Büyükşehir belediye yönetimleri işaret edilmiştir. 

2.1.2.	Demokratikleşme	Eğilimleri

Avrupa Birliği' ne uyum sürecinde yapılan düzenlemeler, genellik-
le demokratik yönetimlerin oluşturulması talebine yöneliktir. Bu taleple-
rin sıkça gündeme geldiği dönemlerde yasalaşan büyükşehir kanunu, ar-

9 6360 sayılı Yasanın gerekçesi için bkz.:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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tan özerklik10 taleplerine Türkiye ölçeğinde cevap verebilmek açısından 
radikal bir adımdır (Çukurçayır, 2012).

2.1.3.	Küreselleşme	Yarışına	Kentler	İle	Katılma

20. yüzyıldan itibaren sermayenin, malların ve bilginin serbest 
dolaşım hızının artması ile ortaya çıkan küreselleşme, başta kamu yö-
netimi, kentler ve yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram 
ve kurumların değişim sürecini başlatmıştır. Bu süreçte, ülkelerin değil 
şehirlerin yarıştığı, küresel sermaye ile birliktelik kurabilecek kentlerin 
var olması; ülkelerin kalkınması bakımından bir gereklilik haline gel-
miştir. Bu gereklilik Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri, şehirlerin yö-
netim yapılarında yapılacak değişiklikler ile küresel yarışa girme yoluna 
itmiştir. 6360 sayılı Kanun'da bu yolda atılan adımların en sonuncusudur 
(Topcu, 2015: 86). 

2.2.	Yeni	Büyükşehir	Belediye	Modeli	İle	Yapılan	
Değişiklikler

6360 sayılı Yeni Büyükşehir Kanunu çerçevesinde yapılan deği-
şiklikler ana başlıkları ile şunlardır:

	Yasa ile büyükşehir tasası 16'dan 30'a çıkarılmıştır. Önceki 16 
büyükşehir belediyesine ek olarak 14 il11 daha büyükşehir bele-
diyesine dönüştürülmüştür.

	Önceki modelde İstanbul ve Kocaeli için uygulanan model 
yeni kurumsal yapılarla ve değişikliklerle tüm büyükşehirlere 
uyarlanarak büyükşehir belediyesi sınırı il mülki sınırına kadar 
genişletilmiştir. Tüm büyükşehirle il ölçekli kurumsal yapılara 
dönüştürülmüştür.

10 Çukurçayır, A. (2012), Büyükşehir Yasa Tasarısı İdare Sistemini Tamamen Değiştiriyor, 
http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-makif-cukurcayir-buyuksehir-yasa-tasarisi-idare-
sistemini-tamamen-degistiriyor_2004032.html, (23.02.2017). 

11 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekir-
dağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Ordu.
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Tablo	9:	6360	Sayılı	Kanunla	Büyükşehir	Olan	Kentlerde																										
Kapatılan	Beldeler,	Köyler	ve	Yeni	İlçeler

İl

Tüzel	Kişiliği	Kaldırılan İlçeler Mahalle*

Orman	
İçi	Köy

Orman	
Bitişik	
Köy

Toplam	
Orman	
Köyü

Belde	
Bld.

6360 
Öncesi

Yeni 
Kurulan Toplam 6360 

Öncesi
6360 
Sonrası

Adana 177 132 309 40 15 - 15 405 913
Ankara 81 316 397 42 25 - 25 805 1.531
Antalya 309 181 490 84 19 - 19 525 1.148
Aydın 101 236 337 37 16 1 17 266 794
Balıkesir 338 462 800 34 18 2 20 589 1.215
Bursa 181 405 586 38 17 - 17 443 1.140
Denizli 125 174 299 81 18 1 19 349 791
D. bakır 205 114 319 15 17 - 17 247 1.051
Erzurum 39 311 350 20 20 - 20 332 1.320
Eskişehir 74 141 215 18 14 - 14 521 910
G. Antep 52 126 178 19 9 - 9 368 835
Hatay 50 97 147 64 11 4 15 318 744
İstanbul 68 84 152 38 39 - 39 794 984
İzmir 197 345 542 61 30 - 30 750 1.406
K.Maraş 153 149 302 54 9 2 11 358 886
Kayseri 13 99 112 52 16 - 16 433 882
Kocaeli 40 197 237 34 12 - 12 240 517
Konya 65 231 296 175 31 - 31 933 1.693
Malatya 62 136 198 40 13 0 13 352 887
Manisa 198 450 648 68 15 2 17 413 1.263
Mardin 184 77 261 21 9 1 10 154 761
Mersin 240 188 428 57 13 - 13 411 976
Muğla 138 235 373 49 11 2 13 232 677
Ordu 74 298 372 53 8 1 19 478 1.014
Sakarya 6 35 412 2 1 - 16 23 72
Samsun 5 559 809 34 17 - 17 356 1.333
Şanlıurfa 0 17 17 15 10 3 13 225 1.393
Tekirdağ 25 109 134 24 8 3 11 121 402
Trabzon 6 190 216 59 17 1 18 384 920
Van 4 18 2 8 11 2 13 118 704
Toplam 3210 6112 9938 1336 469 25 519 11943 29162

Kaynak: Adıgüzel, 2012: 161.

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

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

	Büyükşehir yapılan illerde valilerin il özel idarelerindeki görev, 
yetki ve sorumluluklarını sona erdirilmiş, valiler tıpkı kayma-
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kamlar gibi merkezi yönetimin temsilcisi ve görevlisi yöneticiler 
konumuna çekilmişlerdir.

	Valilerin yerel yönetimlerle ilgili yetkileri, yeni kurulan bir 
merkezi yönetim birimine (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı) devredilmiş, daha güçlü ve etkili bir vali modeli öngö-
rülmüştür.

	Bütün büyükşehirlerdeki bucak yönetimleri ve tüzel kişilikleri 
kaldırılmıştır. Ancak, bu yönetimler büyükşehir olmayan diğer 
illerde devam ettirilmiştir.

	Bütün büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişiliklerine son verile-
rek, köyler mahalleye dönüştürülmüş ve ilçe ya da büyükşehir 
belediyelerine bağlanmıştır.

	Tüm büyükşehirlerde ve öteki illerde belde belediyelerinin tü-
zel kişilikleri kaldırılarak, belde belediyesi uygulamasına son 
verilmiştir. Beldeler büyükşehirlerde mahalleye, diğer illerde 
ise köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüşlerdir.

	Büyükşehirlerde mahalleye dönüştürülen köy tüzel kişilikleri-
nin ve tüzel kişilikleri sona erdirilen beldelerin bütün mal var-
lıkları, görev, yetki ve sorumlulukları ile hak, alacak ve borçları 
vs. ilgili ilçe veya büyükşehir belediyelerine devredilmiştir.

	Bütün devir işlemlerinde yetki, yeni bir birim olan Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon Başkanlığı'na verilmiştir. İçişleri bakan-
lığına bağlı olarak kurulan bu kurumların yönetiminde valiler 
yetkili ve sorumlu kılınmış, valilerin il özel idareleri ile ilgili 
yetkileri daha da arttırılarak yerelde merkezi otorite daha da 
güçlendirilmiştir.

	Yeni yasanın mahalle yapılan kırsal yerleşim yerlerindeki uygu-
lamasında 5 yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür.

	Yasa ile bazı yerleşim yerlerindeki mahalle ve köyler birleştiri-
lerek ilçe yapılmış, bazı mahalleler ayrılarak başka belediyeler 
bağlanmıştır.

	Tüm büyükşehirlerde, arkasında il sınırları içindeki tüm seç-
menlerin desteği bulunan güçlü ve yetkili büyükşehir belediye 
başkanı modeli getirilmiştir.
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Tablo	10:	6360	Öncesi	ve	Sonrası	Yerel	Yönetimlerin																								
Rakamsal	Değişimi

Belediye	Türü 6360	sayılı	kanun	
öncesi

6360	sayılı	kanun	
sonrası

Büyükşehir 
Belediyesi 

16 30

Büyükşehir İlçe 143 519

İl Belediyesi 65 51

İlçe Belediyesi 749 416

Belde Belediyesi 1977 342

İl Özel İdaresi 81 51

Toplam Belediye 2950 1396

Köy 34. 395 17.834

Mahalle 19.103 36.740

Kaynak:	Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

2.3.	Türkiye'de	Büyükşehir	Belediye	Sistemi

6360 sayılı Kanun düzenlemesi ile son şeklini alan 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanununa göre büyükşehir belediyesi; sınırları il 
mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında ko-
ordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla 
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar 
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi ola-
rak tanımlanmıştır12.

2.3.1.	Büyükşehir	Belediyelerinin	Kuruluşu

1982 Anayasası'nın 127/3 maddesi "Kanun, büyük yerleşim yer-
leri için özel yönetim biçimleri getirebilir" hükmüyle 3030 sayılı mülga 
Büyükşehir Belediye Kanunu nüfus kriteri aranmaksızın uygulamaya 
geçirilmiştir. Ancak, uygulama sırasında yaşanan sorunlar kanunda de-
ğişiklik yapılmasını gerektirmiştir. 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu büyükşehir belediyelerinin kuruluşu hakkında bir ta-
kım nitelikler belirlenmiştir. Bunlardan birisi nüfus kriteridir. 2012 ta-

12 6360 Sayılı Kanun Değişikliği
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rihli 6360 sayılı Kanunda aynı kriteri benimsemiştir. Ancak bu kriterin 
arandığı sınırlar, il mülki sınırı olarak genişletilmiş, il merkez nüfusunun 
yanına çevre ve kırsal alan nüfusu da eklenmiştir (Gül vd. 2014: 171).

2.3.2.	Büyükşehir	Belediyelerinin	Yetki,	Görev	Ve	
Sorumlulukları

5216 sayılı Kanun'a göre büyükşehir belediyeleri, il ölçeğinde sa-
hip olduğu görev ve yetkileri kullanır. 5216 sayılı Kanun 3030 sayılı 
Kanundaki temel anlayışı devam ettirerek büyükşehir belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin birlikte hareket etme geleneğini devam ettirmiştir. Bü-
yükşehir belediye sistemi ile oluşturulan iki düzey arasındaki faaliyet-
ler arasında uyum sağlama görevi büyükşehir belediyesine bırakılmıştır 
(Akçakaya ve Özer, 2014: 115). 5216 sayılı Kanuna göre büyükşehir be-
lediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

	İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 
stratejik planını, yıllık hedeflerini ve yatırım programlarını ve 
bunlara uygun olarak bütçesini hazırlanmak,

	İl çevre düzeni planını yapmak, çevre düzeni planına uygun ola-
rak, büyükşehir belediye sınırlarında nazım imar planını yap-
mak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak,

	Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak 
hazırlayacakları her türlü imar planını aynen veya değiştirerek 
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek,

	Büyükşehir nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon plan-
larını yapmayan ilçe belediyelerinin bu planlarını yapmak veya 
yaptırmak,

	İşyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek,

	Düzenli kentleşmeyi sağlamak ve bu amaçla korunması gerekli 
yerler ile tarım arazileri dışında imarlı ve altyapılı arsalar üretmek,

	Büyükşehir ana ulaşım planını yapmak ve yaptırmak,

	Ulaşım, toplu ulaşım, servis ve taksi hizmetlerini planlamak, 
koordinasyonu sağlamak, ücret ve tarifeleri, zaman, durak ve 
güzergahları belirlemek ve ruhsatlandırmak,
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	Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu 
amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-
tirmek,

	Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe mer-
kezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yap-
mak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve 
karla mücadele çalışmalarını yürütmek; ilan ve reklam asılacak 
yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, 
cadde, yol, sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binala-
ra numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

 Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığı ve çevreye 
etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak 
ve çevre ve gürültü kirliliğini önleyici tedbirler almak,

	Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli 
baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek; derelerin 
ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen su-
ları pazarlamak,

	Büyükşehir katı, sanayi ve tıbbi atık yönetim planını yapmak, 
yaptırmak, katı atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine 
ilişkin hizmetleri yapmak, bu amaçla tesisler kurmak, kurdur-
mak, işletmek ve işlettirmek,

	İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,

	Sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları 
açmak, işletmek veya işlettirmek,

	Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yapmak gibi görev-
lere kanununda yer verilmiştir (Gül vd. 2014: 179-182). 

6360 sayılı Kanunla hizmet sunmakla sorumlu olunan alan ilçe 
mülki sınırları olarak belirlenen büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve 
yetkileri şunlardır:

	Açıkça büyükşehir ilçe belediyesine verilen görevler dışında 
kalan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile verilen diğer görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak,
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	Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları 
toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

	Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde kendi 
sınırları içerisinde kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygu-
lamak,

	Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma 
açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetle-
mek,

	775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile park-
ları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara 
yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve 
beceri kursları açmak,

	Defin hizmetlerini yürütmek gibi görev ve yetkiler büyükşehir 
sınırları içindeki ilçe belediyelerinin görevleri arasındadır (Gül 
vd. 2014: 184-185).

2.3.3.	Büyükşehir	Belediyesi	Organları	ve	Görevleri

Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin organlarına ilişkin 
hükümler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Bele-
diye Kanunu'nda düzenlenmektedir. Büyükşehir belediyesinin organları; 
büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşe-
hir belediye başkanıdır.

Belediye meclisine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 
12-14 maddelerinde yer verilmiştir. Meclis, büyükşehir belediyesinin 
karar organıdır. Meclis üyelerinin seçiminde 2972 sayılı Mahalli İdare-
lerin Seçimi Hakkında Kanun uygulanır. Her ilçe belediye meclis üyele-
rinin 1/5'inin büyükşehir belediye meclisine seçilmesi ile oluşan ve ilçe 
belediye başkanlarının doğal üye olarak yer aldığı meclisin görev süresi 
5 yıldır. Büyükşehir belediye başkanı, bu meclisin başkanıdır (Karakıl-
çık, 2013: 180).

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden be-
lirlenen günde ve olağan toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmeleri-
nin yapıldığı Kasım ayı toplantısı için belirlenen toplantı süresi en fazla 
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20 gündür. Diğer aylık olağan toplantıların süresi ise en fazla 5 gündür. 
Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda gerekli görmesi halinde 
büyükşehir belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak koşu-
luyla toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az 
üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca olağan 
usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konu dı-
şında bir konu görüşülmez (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 318).

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, büyükşehir belediye 
meclisinin görevlerine ayrı bir başlık altında yer vermemiştir. 5393 sayı-
lı Belediye Kanununun belediye meclis yapısına ilişkin düzenlemeleri, 
büyükşehir belediye meclisleri içinde geçerli sayılmıştır. Bunun dışında 
kanunun bazı maddelerine belediye meclislerine ait görevler eklenmiş-
tir. Meclisin görevleri şunlardır;

Stratejik plan, yatırım ve çalışma planı ile belediye faaliyetleri ve 
personelinin performans ölçütlerini kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı 
kabul etmek, imar planı ve il çevre düzeni planını kabul etmek, borçlan-
maya karar vermek, taşınmaz mal alım, satım ve kullanımına karar ver-
mek, şartlı bağışları kabul etmek, belediye imar programlarını görüşüp 
karara bağlamak, işletme kurma, katılma ve ayrılma konularını karara 
bağlamak, imtiyaz verilmesini, yap-işlet-devret uygulamasını ve özelleş-
tirme konularını karara bağlamak, belediyenin çıkaracağı yönetmelikleri 
kabul etmek gibi görev ve yetkiler belediye meclisi tarafından yerine ge-
tirilmektedir (Karakılçık, 2013:160). 

Büyükşehir belediye meclisleri, üyeleri arasından seçilerek en az 
beş, en çok dokuz üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilmektedir. 
İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin bü-
yükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına 
oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, plan ve 
bütçe komisyonu, eğitim ve kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım 
komisyonunun kurulması zorunludur. Meclis toplantılarının ardından 
imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü 
toplanarak komisyonlara havale edilen işleri görüşerek sonuçlandırır. 
Komisyon, kendisine verilen sürenin ardından oluşan raporu meclise 
sunmakla görevlendirilmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 320).

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gün-
demdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu 
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niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sen-
dikalar ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üniver-
sitelerden, barolardan vb. kurum ve kuruluşlardan davet edilen uzman 
kişiler, oy hakkı kazanmaksızın ihtisas komisyon toplantılarına katılabi-
lir ve görüş bildirebilir. İlgili konular komisyonlarda görüşüldükten son-
ra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları 
alenidir (Gül vd. 2014: 189). 

5216 sayılı Kanunun 16. maddesinde yer verilen büyükşehir bele-
diye encümeni, büyükşehir belediye başkanının başkanlığında, belediye 
meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş 
üye ile başkanın kendisi ve biri genel sekreter, biri de mali hizmet birim 
amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından 
seçeceği beş üye ile toplam on bir üyeden oluşan bir organdır (Kara-
kılçık, 2013: 181). Encümen toplantılarına büyükşehir belediye başkanı 
başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılara genel sekreter baş-
kanlık eder. Encümenin görevleri şunlardır;

Stratejik plan, bütçe, kesin hesap ve çalışma programını incele-
yip meclise görüş bildirmek, kamulaştırma kararı almak ve uygulamak, 
öngörülmeyen harcama ödeneğinin harcama yerini belirlemek, bütçe 
kalemleri arası aktarma yapmak, yasanın öngördüğü cezaları vermek, 
belediyenin alacak uyuşmazlıklarını çözmek, taşınmaz alımı, satımı, vb. 
işleri karara bağlamak, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek ve kanunda belirtilen diğer görev ve yetkileri yerine getirmek 
şeklinde sıralanmıştır (Karakılçık, 2013: 162). 

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden be-
lirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encü-
meni toplantıya çağırabilmektedir. Encümen üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı ka-
bul edilir. Encümen toplantılarında çekimser oy kullanılmaz. Encümen 
gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, baş-
kanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı 
tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmez. Encümene 
havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesinin yürütme 
organıdır. Başkan, büyükşehir belediye sınırları içindeki seçmenler ta-
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rafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkanının, izin hasta-
lık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre 
içinde kendisine vekalet etmek üzere, belediye meclis üyeleri arasından 
biri başkan vekili olarak görevlendirilir. Ancak büyükşehir belediyesi 
kapsamındaki ilçe belediye başkanları vekillik görevinde bulunamaz 
(Karakılçık, 2013: 166).

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevleri süresince siya-
sal partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel 
spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Be-
lediye kanunundaki hükümler saklı kalmak üzere büyükşehir belediye 
meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir, 
ilçe ve belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararı ile son verilir. 
Nüfusu 2 milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşe-
hir belediyelerinde ise en fazla beş başkan danışmanı görevlendirilebi-
lir. Danışmanların görev süreleri sözleşme süreleri ile sınırlıdır. Bu süre 
başkanın görev süresini aşamaz. 

Büyükşehir belediye başkanı, belediye teşkilatının üst amiri ola-
rak; belediyeyi temsil etmek, belediye adına imza yetkisini kullanmak, 
belediye teşkilatını yönetmek ve beldenin ve belediyenin hak ve menfa-
atlerini korumakla yetkili ve görevlidir.  Belediyeyi stratejik plana uygun 
olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, 
bu stratejilere uygun olarak bütçe hazırlamak ve uygulamak, belediye fa-
aliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek, 
değerlendirmek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, meclise ve 
encümene başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, büyük-
şehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile ilgili işletmelerinin etkin ve 
verimli yönetilmesini sağlamak, belediye personelini atamak, belediye 
ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikah kıymak bü-
yükşehir belediye başkanının diğer görev ve yetkilerindendir. 

2.3.4.	Büyükşehir	Belediyesi	Personeli	ve	Teşkilatı

Büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun ola-
rak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Bi-
rimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi büyükşehir belediye 
meclisinin kararıyla mümkün olur. Büyükşehir belediyesinde başkan 
yardımcısı bulunmaz. Büyükşehirlere genel sekreterlik, genel sekreter 
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yardımcılığı ve daire başkanlığı şeklinde bir teşkilatlanma benimsenmiş-
tir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı 
adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, bele-
diyenin amaç ve politikalarına uygun olarak genel sekreter ve yardım-
cıları tarafından sağlanır. Genel Sekreter, Belediye Başkanının teklifi 
üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.

2.3.5.	Büyükşehir	Belediyeleri	Gelir	ve	Giderleri

Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçe-
ler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye mec-
lisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen 
veya değiştirilerek kabul edilir. Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri, 
büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte gö-
rüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe halinde bastırılır. 

Büyükşehir belediyesinin en önemli gelir kalemi, ilde toplanan 
vergilerden ayrılan Maliye Payı ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ay-
rılan paylardır. 6360 sayılı düzenleme ile aktarılan paylarda değişiklik 
yapılmıştır. Maliye payından büyükşehir belediyesine doğrudan akta-
rılan paylar %5'ten %6'ya çıkarılmıştır. Ancak bu paydan büyükşehir 
belediyesine doğrudan verilen kısım, %70'ten %60'a düşürülmüştür. 
Kalan %40'lık kısmın %70'i nüfusa, %30'u ise yüz ölçümü esasına göre 
büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılacaktır. Büyükşehir ilçe beledi-
yeleri için genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay %2,5'tan %4,5'e 
çıkarılmıştır. 

İmar mevzuatı uyarınca büyükşehir ilçe belediyelerinin otoparkla 
ilgili olarak elde ettikleri gelirler, tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde 
büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu gelirleri 
tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma 
projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve 
genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen 
amaç dışında kullanılamaz. Büyükşehir belediyelerinin diğer gelirleri ise 
şunlardır:

	Müşterek bahislerden elde edilen eğlence vergisinin %20'si il-
gili yerin belediyesine, %30'u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere 
diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan %50'si,
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	Sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile 
yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, re-
sim ve harçları,

	İlan ve reklam vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri,

	Park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin yarısı (diğer 
yarısı ilçe belediyelerine),

	Yol, su, kanalizasyon harcamalarına katılma payı,

	Kira, faiz ve ceza gelirleri,

	Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri,

	Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

	Şartlı ve şartsız bağışlar.

Büyükşehir Belediye Kanununda yer verilen giderleri aşağıdaki 
gibi sıralamak mümkündür.

	Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı 
için yapılan giderler,

	Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üye-
lerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hiz-
mete ilişkin eğitim ile ilgili giderler,

	İlçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve 
ortak proje giderleri,

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

	Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetle-
rin yürütülmesi içi yapılacak giderler,

	Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücret-
ler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

	Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle 
ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatları giderleri,

	Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler,

	Faiz, borçlanma ve sigorta giderleri ile dava takip ve icra gider-
leri,
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	Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapıla-
cak sosyal hizmet ve yardımlar,

	Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, Avukatlık, danış-
manlık ve denetim ödemeleri,

	Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı ola-
rak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje gider-
leri,

	Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan gider-
ler,

	Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu 
yoklaması ve araştırması giderleri,

	Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapı-
lan diğer giderler.
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3. 
6360	SAYILI	KANUN	
EKSENİNDE	YEREL	

YÖNETİM	REFORMLARI13

13

3.1.	Metot	ve	Saha	Çalışması	

Hizmet sunumunda etkinliği ve verimliliği arttırmak, yerelde ka-
tılımın artmasına imkân sağlayarak yerel demokrasinin güçlenmesine 
fayda sağlamak genel gerekçesi ile pek çok kanunda değişiklik yapa-
rak uygulamaya konulan 6360 sayılı Kanunun nüfus büyüklüğü, hizmet 
etkinliği, sosyal altyapı, fiziki yerleşim durumu, ekonomik gelişmişlik 
vb. kriterlere yönelik eleştiriler çerçevesinde uygulama süreci 30 Mart 
2014'te gerçekleşen yerel seçimlerin ardından başlatılmıştır. 

Metropoliten kentsel alanların yönetim süreçlerini, Türkiye yüzöl-
çümünün %51'lik bir kısmını ve ülke nüfusunun yaklaşık %80'lik kıs-
mını etkileyen bir düzenleme getirmesi sebebiyle; 6360 sayılı Kanunun 
bazı uygulama sorunlarına da beraberinde getireceğine yönelik değer-
lendirmeler söz konusu olmuştur. Gerek kanunun yasalaşma sürecinde, 
gerekse yürürlüğe girene kadar geçen yaklaşık 16 aylık ara/hazırlık dö-
neminde kanuna yönelik çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir. 

Kanunun uygulama süreçleri, uygulama sırasında karşılaşılan so-
runlar ve bu sorunlara karşı hangi çözüm önerilerinin geliştirildiği çalış-
manın bu kısmında değerlendirilecektir. "6360 Sayılı Kanun Ekseninde 
Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi" kapsamında gerçek-
leştirilen anket uygulamaları14, farklı ilçe ve büyükşehir belediyeleri, 
mülki idare temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akade-
misyenlerin katılımıyla üç farklı ilde15 gerçekleştirilen çalıştaylar neti-
cesinde elde edilen çıktılar ışığında yerel yönetim reformlarının mevcut 

13 Bu başlık altında yapılan derlemede, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası 
(YERELSEN)'nın "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme 
Projesi" kapsamında gerçekleştirilen anket uygulamaları ve Kasım 2016 içinde Sakarya, Ordu 
ve Antalya  illerinde  gerçekleştirilen çalıştaylardan elde edilen çıktılardan faydalanılmıştır.

14 Anket Uygulaması için Bkz: http://anketler.yerelsen.org.tr/
15 Sakarya, Ordu, Antalya
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durum analizi gerçekleştirilecektir. Yeni kamu yönetimi reform süreci 
içinde yerel ölçekte uygulamaya geçirilen yerel yönetim reformlarının 
6360 sayılı Kanun ölçeğinde analiz edilme sürecinde, literatür araştır-
masına temelinde iki bölümlü toplam 14 anket hazırlanmıştır. 

Bu anketlerin dağıtımı, proje uygulama süreciyle birlikte elektro-
nik olarak başlatılmış, uygulama süreçlerinin kontrolü belirli aralıklarla 
proje ekibince sağlanmıştır. Ayrıca, üç farklı ilde düzenlenen çalıştay-
larda, her bir oturumun konusunda üzerinden anket uygulaması basılı 
anketler şeklinde uygulayıcılara sunulmuş, değerlendirilmesi sağlanmış-
tır. İki bölümden oluşan anketin ilk bölümü yerel yönetim reform süreç-
lerinde değişimin yönetiminde ortaya çıkan mevcut durumu, elde edilen 
başarı çıktısını tespit etmeye yöneliktir. Anket uygulamasının ikinci kıs-
mı çalıştaylar özelinde farklı oturumlarda değerlendirilen, yerel yönetim 
reformları ekseninde ön plana çıkan 14 farklı konu derinliğinde yapılan-
dırılmıştır. 

Yerel yönetim reformların uygulama süreçlerinde karşılaşılan so-
runların tespiti ve çözüm önerisi geliştirilerek reformların sürdürülebilir 
hale getirilebilmesi üzerine sırasıyla Sakarya, Ordu ve Antalya illerinde 
gerçekleştirilen çalıştaylarda farklı kurum ve birimlerden, üniversiteler-
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den katılımcıların yer alması sağlanarak, uygulama süreçlerinin ve bi-
limsel derinliğin aynı süreçte bir araya getirilmesi mümkün olmuştur. 

4-5-6	Kasım	2016	tarihlerinde	6360	Sayılı	Kanun	Ekse-
ninde	Yerel	Yönetim	Reformları	Sakarya	ili	NG	Güral	Sapanca	
Otel'de	gerçekleştirilen	çalıştaya; Devlet Personel Daire Başkanlığı 
(1), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (3), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
(1),  Hazine Müsteşarlığı (1), Bursa (1), Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
(13), Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (1), Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi (3), Denizli Büyükşehir Belediyesi (6), Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi (4), Hatay  Büyükşehir Belediyesi (2), Antalya Büyükşehir Belediye-
si (4), Muğla Büyükşehir Belediyesi (2), Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
(1), Ordu Büyükşehir Belediyesi (2), Sapanca Belediyesi (2), Adapazarı 
Belediyesi (3), Gebze Belediyesi (4), İzmit Belediyesi (4), Gömeç Kay-
makamlığı (1), Sakarya Üniversitesi (2), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(1), Dumlupınar Üniversitesi (1), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
(1), Marmara Üniversitesi (3), Kocaeli Üniversitesi (1), Hacettepe Üni-
versitesi (1), İstanbul Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (1), Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi (1), İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (1) ve diğer 
ilgili katılımcılardan oluşan toplam 105 Kişi katılım sağlamıştır16.

16 Parantez içinde verilen rakamlar ilgili katılımcı sayısını ifade etmektedir. 
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Sakarya ilinde önceden belirlenen ve aşağıda listelenen başlıklar 
ekseninde birinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 Yerel Mali Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri

	Personel Sorunları ve Çalışma Hayatı

	Belediye Şirketleri, İşletmeler ve İştirakler

	Sosyal Belediyecilik

	Kırsal Alan Yönetimi ve Kent Vizyonu

	Hâl Yönetimi

	6360 sayılı Kanun ekseninde Yerel Yönetim Reformlarına Aka-
demik Bakış
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18-19-20	Kasım	2016	tarihlerinde	6360	Sayılı	Kanun	Ek-
seninde	Yerel	Yönetim	Reformları	Ordu	ili	Radisson	Blu	Otel'de	
gerçekleştirilen	 çalıştaya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2), TOKİ 
(1), Bursa Büyükşehir Belediyesi (1), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
(1), Erzurum Büyükşehir Belediyesi (6), Sakarya Büyükşehir Belediye-
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si (12), Hatay Büyükşehir Belediyesi (5), Denizli Büyükşehir Belediye-
si (7), Muğla Büyükşehir Belediyesi (1), Malatya Büyükşehir Belediyesi 
(5), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2), Samsun Büyükşehir Belediyesi 
(5), Ordu Büyükşehir Belediyesi (22), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (3), 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi (1), Konya Büyükşehir Belediyesi (1), İs-
tanbul  Büyükşehir Belediyesi (1), Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (2), 
Kızılay Ordu Şubesi(1), Altınordu Belediyesi (6), Canik Belediyesi (5), 
Dumlupınar Üniversitesi (1), İstanbul Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (1), 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (3), Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(1), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1), İstanbul Ayvansaray Üniversite-
si (1) ve diğer ilgililerden oluşan toplam 121 katılımcı katkı sağlamıştır. 

Ordu ilinde önceden belirlenen ve aşağıda listelenen başlıklar ek-
seninde ikinci çalıştay gerçekleştirilmiştir.

	İtfaiye ve Afet Yönetimi

	Zabıta, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

	İmar ve Planlama Hizmetleri Yönetimi

	Çevre ve Atık Yönetimi

	Kırsal ve Kentsel Ulaşım, Toplu Taşıma ve UKOME

	6360 Sayılı Kanun ve AYKOME
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25-26-27	 Kasım	 2016	 tarihlerinde	 6360	 Sayılı	 Kanun	
Ekseninde	Yerel	Yönetim	Reformları	Antalya	 ili	Barut	Otel'de	
gerçekleştirilen	 çalıştaya;  Bursa Büyükşehir Belediyesi (1), Deniz-
li Büyükşehir Belediyesi (4), Ordu Büyükşehir Belediyesi (2), Erzurum 
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Büyükşehir Belediyesi (1), Ankara Büyükşehir Belediyesi (1), Konya 
Büyükşehir Belediyesi (4), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (2), Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi (1), Malatya Büyükşehir Belediyesi (2), Antalya 
Büyükşehir Belediyesi (1), Gülyalı Belediyesi (1), Fatsa Belediyesi (1), 
Adapazarı Belediyesi (1), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2), Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi (3), Marmara Üniversitesi (1), Mustafa Ke-
mal Üniversitesi (1), İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (1), TODAİE(1) ve 
diğer ilgili katılımcılardan oluşan toplam 60 Kişi katkı sağlamıştır.

Antalya ilinde önceden belirlenen ve aşağıda listelenen başlıklar 
ekseninde üçüncü ve son çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

	Mülki İdare - Belediye İlişkileri

	Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri İlişki-
leri

	Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

"6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi" kapsamında yukarıda bilgisi paylaşılan katılımcıların 
uygulama süreçlerine yönelik sorun tespitleri ve mevcut sorunların gi-
derilmesine yönelik çözüm önerileri çalıştaylarda belirlenen uygulama 
metotları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Yerel yönetimlerin etkin ve 
verimli hizmet sunmasını sağlamak üzere literatür desteği ile belirlenen 
başlıklarda çalıştaylar iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiş, sorun tespi-
ti ve çözüm önerileri başlığıyla uygulayıcıların çalışmaya katkı sunması 
sağlanmıştır. Farklı oturumlar da elde edilen bulgular, takip eden gün 
içinde düzenlenen değerlendirme oturumunda, şeffaflık zemininde tüm 
katılımcıların dikkatine sunulmuştur. 

İl ölçeğinde yönetim pratiğini 6360 sayılı Kanun ile hayata geçiren 
büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin uygulama sorunları, bu 
süreçte yer alan uygulayıcılara ve sürece ilişkin bilimsel incelemelerini 
sürdüren akademisyenlerin durum tespiti ön plana çıkarılacaktır. Kanu-
na yönelik sistemsel ve pratik uygulama analizinin ardından elde edilen 
veriler ışığında bir "Politika Önerisi" oluşturulacaktır. 

Bu kısımda, Anket uygulaması ve Çalıştaylardan elde edilen sorun 
ve çözüm analiz raporlarına yer verilmiştir. 
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A.	SAKARYA	ÇALIŞTAYI

3.1.1.	Yerel	Mali	Yönetim	Sorunları	ve	Çözüm	Önerileri

Gelişmiş demokrasilerin hakim olduğu ülkelerde, halkın kendi ya-
şam koşullarını ilgilendiren kararlara katılım imkanının bulunması güçlü 
bir yerel yönetim görüntüsünün ortaya koymaktadır. Toplumun ve dev-
letin kalkınmasını sağlayacak potansiyeli harekete geçirebilme yetene-
ğine sahip olan yerel yönetim birimleri zaman içinde güçlerini artırarak 
önemli bir yönetsel mekanizma haline gelmiştir. Özellikle, küreselleşme 
ve beraberinde gelen kamu yönetiminde yeniden yapılanma düşüncesi-
nin etkisiyle merkezi yönetimlerin yönetim modellerini gözden geçirme 
süreçleri başlamış, bu kapsamda gerçekleştirilen reform süreçlerinden 
yerel yönetimler önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Yerel yönetim reformu, demokratik ve etkin yönetim anlayışını ha-
kim kılmak üzere gerçekleştirilen değişim süreci olarak tanımlandığında 
bu değişim süreçlerinde birden fazla alanda değişimin etkilerini görebil-
mek mümkündür. Özellikle, uygulama süreçlerinde değişimi başlatan ya-
sal düzenlemelerdeki değişim Türkiye özelinde önemli bir örnek teşkil et-
mektedir. Bu kapsamda yerel yönetimde reform süreçlerini etkileyen yasal 
düzenlemeleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare 
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Birlikleri Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde yansıtmak mümkündür. 
Yerel yönetimlerin etkin ve verimli hizmet sunumlarını gerçekleştirmek 
üzere uygulamaya konulan bu yasal düzenlemeler; yerel halkın mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hizmetlerin etkin ve verimli şekil-
de sunulmasını sağlamak, yerel kaynakların ekonomik kullanımına imkan 
sağlayarak hizmet arzını artırmaya ve yeni yönetim anlayışına uygun hiz-
met sunumlarını hayata geçirmeyi hedeflemektedir.  

Yerel yönetim reformları kapsamında uygulamaya konulan son yasal 
düzenleme 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dur. Kanun kapsamında Türkiye'de ye-
rel yönetim sistemi radikal değişimlerle yeni bir şekil almıştır (Arıkboğa, 
2013: 62). 6360 sayılı Kanun gerekçesinde; etkin, etkili, vatandaş odaklı, 
hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerele ağırlık veren 
yönetim anlayışının pek çok gelişmiş ülkenin kamu yönetimi reformları 
için temel ilke ve değer olduğuna değinilmiş; yerel yönetim birimlerinin 
sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip 
hale getirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir (6360 sayılı Kanun gerek-
çesi, 2012: 3). Bu kapsamda yeni büyükşehir belediye sisteminin oluş-
turulmasında birkaç husus ön plana çıkarılmıştır. Bu hususlardan biri, 
büyük yerleşim alanlarında sunulan hizmetlerin koordinasyonu ve bu ko-
ordinasyon temelinde ortaya çıkan etkin(siz)liktir.  
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Türkiye'de idari birimlerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasında etkin-
lik, etkililik, verimlilik, mali kaynak yetersizliği gibi çeşitli gerekçeler 
sıralanmakta ve bu gerekçeler ölçek ekonomisi ile temellendirilmektedir 
(Akıllı ve Özarslan, 2015).Ölçek ekonomisinin sağlayacağı faydaları te-
mel gerekçeleri içinde sıralayan 6360 sayılı Kanunda, belirli bir alanda 
sunulan hizmetlerden sorumlu birden fazla birimin varlığı halinde su-
nulan hizmetlerde etkinliğin sağlanamayacağı; bu sebeple, büyük yerle-
şim alanlarında koordinasyonu sağlayacak birimlere olan ihtiyaca vurgu 
yapılmaktadır. Özellikle öz gelir yaratma kapasitesi düşük olan küçük 
ölçekli belediyelerin, genel bütçeden aldıkları payın önemli bir kısmını 
personel giderleri ve diğer giderlere aktardığına dikkat çekilerek geniş 
ölçekte sağlanacak koordinasyonlar yerel yönetimlerin mali kapasitele-
rine olumsuz etki eden durumların ortada kaldırılacağı öngörülmüştür. 

Kanunda düzenleme yapılan bir diğer husus, ölçek ekonomisini 
hayata geçirerek yerel yönetimlerin sunduğu hizmetleri daha geniş alan-
da daha az maliyetle hayata geçirebilmeye ilişkindir. Gerekçede bu hu-
susa, "büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütül-
mesi ile ortaya çıkacak ölçek ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, 
koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile daha kaliteli hizmet 
sunulması mümkün hale gelebilecektir" şeklinde yer verilmiştir17. 

Ölçek ekonomisi, üretilen ürün miktarının artması ile birim ma-
liyetlerde meydana gelen azalış olarak ifade edilmektedir (Keleş, 2012: 
7). Ölçek ekonomilerinin bilimsel verilerden yararlanarak optimal kent 
büyüklüğünü belirlemesi ve bu yönde düzenlemeler yaparak hizmetler-
de etkinliği arttırabilmesi, kişi başı maliyeti düşürebilmesi bazı ekono-
mistler ve kent bilimciler tarafından öngörülmüştür (Zengin, 2014: 342). 
Gerekçeye göre, hizmetlerin daha büyük ve ideal ölçekteki bir merkez 
tarafından sunulması birim maliyetleri ve kişi başına kamusal harcama-
ları azaltacaktır. 

Kanun öncesinde aynı il sınırları içinde birden fazla merkezden 
verilen hizmetlerin hedeflenen standartları yakalayamadığı ifade edil-
mektedir. Ölçekleri gözetilmeksizin benzer yetki ve görevlere sahip bele-
diyelerin sunduğu hizmetlerde homojen bir görüntü ortaya çıkarmadığına 
vurgu yapılmaktadır. Bu durumun mevcut kaynakların israfına, etkin ve 

17 Bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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verimli hizmet üretilememesine sebep olduğu belirtilmektedir (Güngör, 
2012: 21).

6360 sayılı Kanun ile otuz ilde il mülki sınırında büyükşehir be-
lediye sistemini hayata geçirmiştir. 5216 sayılı Kanunla İstanbul ve 
Kocaeli'nde uygulamaya konulan ve yeni yasada örnek olarak benim-
senen modelle, il sınırları içinde kalan kentsel ve kırsal alanların üst 
kademede tek bir yapı ile yönetilmesi söz konusu olmaktadır. İstanbul 
ve Kocaeli gibi yaygın ve yoğun kentleşmiş alanlar için uygulanabilen 
bu modelin; Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Konya, Balıkesir gibi geniş 
alanlara ve kırsal bölgelere sahip olan, birbirinden çok uzakta yerleşim 
yerlerinin var olduğu illerde uygulanabilmesi durumuna ilişkin tespitler 
yasanın geleceği ve yerel yönetim reformların etki alanı açısından önemli 
bir tespit ortaya koymaktadır (Gül ve Batman, 2013: 35-36). Kapasite ve 
kaynak sorunu olması sebebiyle yeni modele geçmeden hizmet sunumun-
da sorunlar yaşanan bu iller, yeni modelle daha geniş alanlardan sorumlu 
hale geldiklerinde etkin, ekonomik ve zamanında hizmet sunumunu ne 
ölçüde gerçekleştirebilmiştir sorusu akıllara gelmektedir. 

Büyükşehir belediyesi olarak nitelendirilen otuz il için imkan ve 
kaynakların mevcut durumu üzerinden değerlendirme yapıldığında; il 
sınırında büyükşehir belediyesi olarak yönetilecek İzmir, Bursa, Eski-
şehir, Adana, Sakarya, Aydın gibi görece kentleşmiş ve şehirleşme yö-
nünde gelişim göstermiş iller için yeni model uygunluk göstermektedir. 
Sayılan illerin İstanbul ve Kocaeli örneği üzerinden bu modeli uygula-
yabilmesi mümkün gözükmektedir. Bu uygunluk sahip olunan imkan ve 
kaynakların benzeşmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak benzer durum 
büyükşehir olan diğer Konya, Manisa, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Antalya, 
Mersin ve Balıkesir gibi coğrafi olarak geniş alanlara yayılan ve kırsal 
alanları diğerlerine göre fazla olan illerde aynı ölçüde gerçekleşemeye-
ceği düşünülmektedir (İzci ve Turan, 2013: 128-135). Bu öngörünün uy-
gulama süreçlerine yansımaları tespit etmek, yerel yönetim reformlarının 
son durumunu analiz edebilmek için önemli bir göstergedir. 

Kentte, hizmet sunulacak alanın büyüklüğü, kentsel ekonomik alt-
yapı, kentsel teknoloji seviyesi gibi etkenler kentsel alanda sunulan hiz-
metlerin maliyetini belirleyen önemli faktörlerdir. Etkin hizmet sunumu, 
hizmetlerin; erişilebilir, hızlı, kaliteli, verimli ve en düşük maliyetle üre-
tilmesini ifade etmektedir.6360 sayılı Kanun ile hizmet sunmakla görevli 
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olunan alan genişlemektedir. Bu alan içinde yere alan kırsal ve kentsel 
alan tanımlamaları ölçeği genişleyen hizmet sunumlarının niteliğinde de 
bir değişime neden olmaktadır. Bu kapsamda Genel Bütçe Vergi Gelirle-
rinden (GBVG) büyükşehir belediyelerine aktarılan payların oranlarında 
artış yapılmıştır. Ancak uygulamada genişleyen ölçekle birlikte hizmet 
sunulan kişi sayısında artış, hizmet niteliğinde çeşitlenme ile GBVG'den 
aktarılan payların bu sürece olan etkisi yerel yönetim reformlarının ana-
lizi için bir diğer gösterge olarak dikkat çekmektedir. 

1982 Anayasası yerel yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip 
kamu tüzel kişiliği olarak tanımlamaktadır. Mahalli müşterek nitelikli 
hizmetlerin yerelde etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için idari 
özerklik çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilme-
sinde mali kaynak kullanımına olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır. Görev 
ve yetki ekseninde gerekli ve yeterli kaynak aktarımının yerele sağla-
namaması halinde yerel hizmet sunumlarının gereği gibi yerine getirile-
bilme imkanı azalmaktadır. 6360 sayılı Kanun kapsamında il sınırında 
hizmet sunumlarında yetkili ve görevli hale getirilen, il özel idareleri ve 
köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması ile hizmet sorumluluğunun niteliği 
değişen büyükşehir belediyelerinin mali özerklik durumu ve kanunun 
uygulama süreçlerinde ortaya çıkan tablo geleceğe dönük bir değerlen-
dirme yapabilmek için önemli hale gelmektedir. 

Yerel yönetimlerin zayıf yönetsel birimler olarak algılanmasının bir 
nedeni hizmet sunmak için mali kaynaklarının yeterli olmamasıdır. 6360 
sayılı Kanun ile yerel yönetimlerin mali yapılarına ilişkin düzenleme 
yapılmış, GBVG'nden aktarılan paylar arttırılmıştır. Kanun, büyükşehir 
alanında sunulan hizmetlerin tek elden yürütülmesi ile ortaya çıkacak 
ölçek ekonomileri sayesinde; hizmetlerin etkin, koordineli, zamanında, 
kaliteli, daha az kaynakla, daha verimli olabileceğini öngörmektedir. Bu 
husus, derinlemesine analiz edilmediğinde artış ifadesinin yarattığı algı 
ile pozitif bir değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. Ancak sağlanan 
kaynağın kullanım alanı ile karşılaştırılması algısal olarak ortaya çıkan 
bu durumun daha kapsamlı değerlendirilebilmesi için yeterli olacaktır.

Aşağıda yer alan Tablolarda 6360 sayılı Kanun'un uygulama sü-
reçlerinde Mahalli İdarelerin ve Belediyelerin Bütçe Gerçekleşmelerine 
ilişkin rakamlar paylaşılmaktadır. İl sınırında büyükşehir yönetimi ve 
GBVG'den aktarılan payların bütçe dengesi üzerinde oluşan yansımala-
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rını yerel yönetimlerin mali özerliği ekseninde değerlendirebilmek yerel 
yönetim reformlarının geleceğine yönelik öneriler geliştirebilmek için bir 
gösterge olarak kabul edilebilir.

Tablo	11:	Mahalli	İdarelerin	Bütçe	Gerçekleşmeleri	(1000	TL)

Yılı Bütçe	Giderleri Bütçe	Gelirleri
2014 84.172.983 87.170.755

2015 99.659.563 97.706.380

Kaynak: MİGM, Faaliyet Raporu, 2016.

Tablo	12:	Belediyelerin	Bütçe	Gerçekleşmeleri

Yılı Bütçe	Giderleri Bütçe	Gelirleri
2014 13.635.014 16.510.393

2015 17.958.472 17.165.883

Kaynak: MİGM, Faaliyet Raporu, 2016.

Etkin hizmet sunumu, hizmetlerin; erişilebilir, hızlı, kaliteli, ve-
rimli ve en düşük maliyetle üretilmesini ifade etmektedir. Kentte, hizmet 
sunulacak alanın büyüklüğü, kentsel ekonomik altyapı, kentsel teknoloji 
seviyesi gibi etkenler kentsel alanda sunulan hizmetlerin maliyetini be-
lirleyen önemli faktörlerdir. 6360 sayılı Kanun gerekçesinde yer verilen 
ölçek ekonomisinin uygulama süreçlerine yansıması ile ortaya çıkacak 
kaynak verimliliğinin mevcut durumunu değerlendirmek yasanın gele-
ceğine yönelik stratejik adımların atılabilmesi için büyük önem taşımak-
tadır. Bu kapsamda yasanın uygulama süreçlerini işleten uygulayıcılar 
uygulama süreçlerine ilişkin tespitlerine ulaşmaya dönük olarak ger-
çekleştirilen anket uygulaması18 ve çalıştay serileri19 neticesinde ortaya 
çıkan duruma çalışmanın bu kısmında sorun tespiti ve çözüm önerileri 
başlığı altında yer verilecektir. 

18 "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi" kapsa-
mında ilgili birimlere iletilerek uygulaması gerçekleştirilen anket çalışmaları. BKZ: http://
anketler.yerelsen.org.tr/

19 "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi" kapsa-
mında 2016 yılı Kasım ayı içinde gerçekleştirilen çalıştay serileri. BKZ: http://calistay.ye-
relsen.org.tr/
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"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulama-
sında yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleş-
tirilen anket uygulaması ve Sakarya İlinde yapılan çalıştay neticesinde 
ortaya çıkan sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır. 

6360 sayılı Kanun ekseninde değerlendirilen yerel yönetim re-
formlarının uygulama sürecinde yerel mali yönetimde yaşanan sorunla-
ra; hizmet maliyetlerinin artması ve gelir yetersizliği, tahsilatı beklenen 
vergiler, belediye gelirlerinden ayrılan paylar, büyükşehir belediyeleri 
arsındaki gelir dengesizliği, devirler ve borçlanma limiti, mevzuatta yer 
alması gereken düzenlemelerin yokluğu, raporlama ve istatistik sorunu, 
vergi tahsilatındaki yetersizlikler ve tahsilat sorunu genel çerçevesinde 
aşağıda yer verilmiştir. 

Yerel yönetimler anayasadan alınan dayanakla idari ve mali özerk-
liğe sahip yönetim birimleridir. Görev ve yetki ekseninde gerekli ve yeter-
li kaynak aktarımının yerele sağlanamaması halinde yerel hizmet sunum-
larının gereği gibi yerine getirilebilme imkanı azalmaktadır. 2008 yılında 
uygulamaya konulan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'a göre; genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının; %2,85'i büyükşehir dışındaki 
belediyelere, %2,50'si büyükşehir ilçe belediyelerine ve %1,15'i il özel 
idarelerine ayrılmaktadır (madde 2/2). Son yerel yönetim reformu olan 
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6360 sayılı Kanun, yerel yönetim birimlerine Genel Vergi Bütçe Gelirle-
rinden aktarılan payı arttırmıştır. 2012 tarihli 6360 sayılı Kanunla yukarı-
da yer verilen düzenlemeye ilişkin değişiklik yapmıştır. Buna göre, genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının %1,50'si büyükşehir dışındaki 
belediyelere, % 4,50'si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve % 0,5'i 
il özel idarelerine ayrılmıştır. Ancak aynı kanunun getirdiği;

 Büyükşehir belediyesi olabilmek için 750.000 nüfus ölçütünün 
yeterli görülerek fiziksel yerleşim durumu ve ekonomik geliş-
mişlik şartlarının aranmaması (Md. 4)

 Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına çekilmesi (Md. 5)

	5216 sayılı Kanun'da meydana gelen değişiklikle büyükşehir 
belediyelerinin görev ve yetkilerinde meydana gelen değişim 
(Mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, bu yolların bakım, 
onarım ve temizliği gibi temel sorumlulukları, karla mücadele 
gibi)  (Md. 7)

	Kanunla yeni ilçeler kurulmuş ve büyükşehir sınırları içinde 
ilçe belediye sayılarında artış gibi yasal düzenlemeler sebebiyle 
yerel yönetim birimlerinin kaynaklarında beklenen artış söz ko-
nusu olmamıştır. 

Tablo	13:	5779	ve	6360	Sayılı	Kanun	Kapsamında	GBVG'den	
Aktarılan	Payların	Oranları

5779	Sayılı	Yasa	(2008)	ile	Aktarılan	
Payların		Oranları

6360	Sayılı	Yasa	(2012)	ile	Aktarılan	
Payların	Oranları

Türü % Türü %

Büyükşehir Belediyeleri 5,0 Büyükşehir Belediyeleri 6,0

Büyükşehir İlçe Belediyeleri 2,50 Büyükşehir İlçe Belediyeleri 4,50

Diğer Belediyeler 2,85 Diğer Belediyeler 1,50

İl Özel İdareleri 1,15 İl Özel İdareleri 0,50

Kaynak:	Bingöl,vd.,2013: 59.

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin hizmet sunmakla 
yükümlü olduğu alan il sınırına kadar genişletilmiştir. Bu düzenlemeye 
gerekçe olarak, daha geniş alanda hizmeti daha az maliyetle hayata ge-
çirebilmeyi sağlamaya yönelik ölçek ekonomisini hayata geçirmek he-
deflenmiştir. Gerekçede bu hususa, "büyükşehir alanında sunulan hiz-
metlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkacak ölçek ekonomileri 
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sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az 
kaynak ile daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir" 
şeklinde yer verilmiştir20. 

Tablo	14:	30	Büyükşehir	Belediyesinin	2014	yılı																																					
Nüfusu	ve	Yüzölçümü

Sıra	No Büyükşehir	Belediyeleri İlin	Yüzölçümü	(km2) İlin	Nüfusu
1 İstanbul 5.313 14.377.018
2 Ankara 25.437 5.150.072
3 İzmir 12.007 4.113.072
4 Bursa 10.882 2.787.539
5 Adana 14.125 2.165.595
6 Antalya 20.909 2.222.562
7 Konya 41.001 2.108.808
8 Gaziantep 6.887 1.889.466
9 Şanlıurfa 19.451 1.845.667
10 Mersin 15.620 1.727.255
11 Kocaeli 3.623 1.722.795
12 Diyarbakır 15.272 1.635.048
13 Hatay 5.867 1.519.836
14 Manisa 13.269 1.367.905
15 Kayseri 17.170 1.322.376
16 Samsun 9.352 1.269.989
17 Balıkesir 14.272 1.189.057
18 Kahramanmaraş 14.525 1.089.038
19 Van 21.334 1.085.542
20 Aydın 7.943 1.041.979
21 Denizli 11.861 978.700
22 Sakarya 4.878 932.706
23 Tekirdağ 6.339 906.732
24 Muğla 12.974 894.509
25 Eskişehir 13.925 812.320
26 Erzurum 25.355 763.320
27 Mardin 8.858 788.996
28 Malatya 12.146 769.544
29 Trabzon 4.662 766.782
30 Ordu 5.952 724.268

Toplam 401.209 59.968.496
Türkiye Geneli 814.578 77.695.904

% 49,25 % 77,18

Kaynak: Nüfuslar bilgileri TÜİK 2014 ADNKS verilerinden faydalanılarak tabloya eklenmiştir.

20 Bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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Yukarıda paylaşılan tablo büyükşehir belediyelerinin hizmet sun-
makla yükümlü olduğu alanın genişleyen ölçeğine ilişkin rakamlara yer 
vermektedir. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında hizmet sunulan 
alanın genişlemesi ve hizmet çeşitliliği beraberinde gelen maliyet artışı 
bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda yer alan bir di-
ğer tespit belediye gelirlerinde yasada öngörüldüğü gibi bir artışın somut 
olarak gerçekleşmediğine yöneliktir.

Tablo	15:	Mahalli	İdarelerin	Türlerine	Göre	Gelirleri	(1000	TL)

Türü 2014 2015
Belediye 62.544.796 72.159.838

Belediye Bağlı İdareler 16.510.393 17.165.883

İl Özel İdareleri 7.152.387 8.096.206

Mahalli İdare Birlikleri 1.600.773 2.250.466

Konsolide Toplam 87,808,349 99,672,393

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, http://www.muhasebat.gov.tr/,2016. 

Yukarıdaki tabloda 2014 ve 2015 yılı Mahalli İdarelerin Türlerine 
göre gelirlerine yer verilmektedir. 2015 yılında belediyeler 72.159.838 
bin TL, il özel idareleri 8.096.206 bin TL, mahalli idare birlikleri 
2.250.466 bin TL ve bağlı idareler 17.165.883 bin TL gelir elde etmiş-
tir. Belediyelerin ve bağlı idarelerin elde ettiği gelirin mahalli idarelerin 
toplam geliri içindeki payın %89,62 olduğu görülmektedir. Mahalli idare 
gelirleri 2015 yılında bir önceki yıla göre %13,51 artış göstermiştir. Bu 
artış belediyelerde %15,37, belediye bağlı idarelerinde %3,97, il özel 
idarelerinde %13,20, mahalli idare birliklerinde %40,59'dur.

Yukarıda yapılan sorun tespiti ile Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü'nün paylaştığı rakamlar aynı doğrultuda gözükmemektedir. 
Mahalli idarelerin gelirlerinde 6360 sayılı Kanun ile bir artış söz konusu 
olmuş ve bu durum rakamlara somut olarak yansımıştır. Ancak sorun 
tespitinde belirtilen hizmet uygulamalarına yansıması beklenen düzeyde 
olmamıştır.

6360 sayılı Kanun uygulama süreçlerine yönelik değerlendirme-
lerden biri de turizm potansiyeli olan il belediyelerinin yeni düzenleme 
ile bu niteliklerinin zarar göreceği yönündedir. Zengin, çalışmasında ko-
nuya ilişkin öngörülerine Muğla ve Aydın illeri üzerinden yer vermek-
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tedir. Turizmin geliştirici etkisi olan bu illerin büyükşehir belediyesine 
dönüşmesi ile tüzel kişiliğini yitiren köy ve beldelerde, özellikle yaz ay-
larında temel kamusal ihtiyaçların yerine getirilmesi noktasında birtakım 
olumsuzlukların meydana gelebileceği ifade edilmektedir (Zengin, 2015: 
348).

6360 sayılı Kanun ekseninde yerel yönetim reformların yönelik so-
run tespitlerinden bir diğeri aylık payların aylık cari giderleri karşılama-
da yetersiz kaldığı yönündedir.  

Tablo	16:	Mahalli	İdarelerin	Türlerine	Göre	Cari	Transfer	
Harcamaları	ve	Toplam	Harcamalar	(1000	TL)

Türü
2014 2015

Cari	
Transferler

Toplam	
Harcamalar % Cari	

Transferler
Toplam	

Harcamalar %

Belediyeler 2.650.298 63.266.220 4,19 3.118.339 73.756.957 4,23

Belediye Bağlı 
İdareler

680.583 13.635.014 4,99 854.682 17.958.472 4,76

İl Özel İdareleri 228.589 6.840.846 3,34 395.638 7.571.107 5,23

Mahalli İdare 
Birlikleri

123.631 1.670.483 7,40 127.096 2.306.146 5,51

Toplam 2.983.122 84.172.983 3,54 3.301.240 3,31

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, http://www.muhasebat.gov.tr/, 2016. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin görev alanlarını 
genişletmiştir. Ancak mahalleye dönüştürülen köylerden 5 yıl süre ile 
vergi alınmamasına yasada yer verilmiştir. Büyükşehir sınırlarına dahil 
olan bazı alanlarda su ücretlerinin 5 yıl süre ile indirimli olarak tahsil 
edilmesine yönelik uygulama süreci başlatıldı. Ancak süre uygulamala-
rına ilişkin vergi muafiyeti her belediye için farklı bir uygulamayı günde-
me getiriyor. Bu kapsamda erteleme süresi ile ilgili bir net tarihin netleş-
tirilememiş olması bu kapsamda bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 

Yerel yönetimlerin kaynak yeterliliğine sahip olması hizmet so-
rumluluklarını yerine getirebilmeleri için önemli bir etkendir. Bu kap-
samda merkezi yönetimden aktarılan paylar dışında öz gelir yaratabilme, 
borçlanabilme imkanları yasal çerçevede yerel yönetimlere sunulmakta-
dır. Yerel yönetimler kendilerine sunulan kaynaklar üzerinden farklı bi-
rimlerin işlevselliğini sağlayabilmek üzer pay ayırabilmektedir. Bu bağ-
lamda yer verilebilecek yapılardan biri de kalkınma ajanslarıdır. Mevcut 
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durumda kalkınma ajanslarına belediye gelirlerinden pay ayrılmaktadır. 
Ancak kuruluşların belediyelere pozitif etkisi ve bir hizmet geri dönüşü 
söz konusu olmamaktadır. 

Yerel yönetimlerin işlevsel yönetsel mekanizmalar olabilmele-
ri için mali özerkliği önemli olduğu gibi kendilerini ilgilendiren mali 
düzenlemelerde yönlendirici olabilmeleri de önemlidir. Özellikle bele-
diyelerin kendilerini kaynak kullanımı bakımından etkileyecek düzen-
leme değişikliklerinde taraf olarak kabul edilmemeleri halinde önemli 
sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. 6360 sayılı Kanun uygulama 
sürecinde hal rüsumu oranının düşürülmesi ve bu süreçte belediyelere 
danışılmaması önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 

Yapılan düzenleme ile hizmet sunulacak alanın il sınırına kadar 
genişletilmesi ile bu alanda birden fazla birimin yetkili olması durumun-
da ortaya çıkan parçalı görüntünün bütünleştirilmesi ve tek merkezden 
koordinasyonla kaynak kullanımında azalışın sağlanması hedeflenmiştir. 
Yasanın gerekçesinde örneklendirilen İstanbul ve Kocaeli illeri gibi yüz 
ölçümü küçük; ancak nüfus ve kentsel alan bakımından gelişmiş olan 
iller için bu örneklendirmenin uygun olduğu düşünülmektedir. Söz ko-
nusu illerin bütünleşik kentsel alan kavramı ile örtüşmesi bu düşünceyi 
desteklemektedir. Ancak, büyükşehir belediyelerinin hizmet vereceği 
ölçeğin büyük olduğu, kentsel alanların yanı sıra kırsal alanların geniş 
olduğu iller için benzer durumdan söz etmenin uygulama sürecinde güç-
leştiği tespit dilmektedir. Birbirinden farklı yüzölçümü, ekonomik ge-
lişmişlik ve farklı hizmet beklentilerinin söz konusu olduğu 28 il için, 
nüfus kriteri üzerinden bir genelleme yaparak, İstanbul ve Kocaeli illeri 
örnek alınarak ortak bir yönetim sistemi belirlemenin yasadan beklenen 
faydanın,  kişi başına düşen gelir ve hizmet beklentisi ilişkisi içinde orta-
ya çıkmadığı yönünde tespitler söz konusudur. Bu bağlamda 6360 sayılı 
Kanun uygulama sürecinde büyükşehir belediyeleri arasındaki gelir den-
gesizliğinin ciddi bir sorun olduğuna vurgu yapılmaktadır. 

5393 sayılı Kanun ile borçlanma stoku konusunda bir sınırlama 
getirilmiştir. Ancak 6360 sayılı Kanun ile il özel idarelerinin borçları 
da büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Bu borçların da 5393 sayılı 
Kanunda belirtilen borç stokunda dikkate alınması önemli bir sorun ala-
nı olarak görülmektedir. 
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6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliğine son verilen birim-
lerle ilişkiyi sürdürecek devir tasfiye komisyonu kararları arasında tutar-
sızlığın var olması yapılan bir başka tespittir. Bu süreçte borçların devri 
işlemlerinde belediyelerin muhatap alınmaması ve devir tasfiye uygu-
lamalarında yer almalarına yönelik bir sürecin işletilmemesi sorun ala-
nının genişlemesine sebep olmuştur. Belediyelere borç bildirimlerinin 
yazılı olarak yapılması ve bu süreçte hatalı borç bildirimlerinin tespit 
edilmesi devir tasfiye komisyonlarına güvensizliğe sebep olmuştur. 

Devir alınan otogarların ruhsat, mülkiyet ve sözleşmelerinin bulun-
maması, uygulama sürecinde aynı yönetsel birimler arasında farklı uygu-
lamaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda, hallerin 
hizmet maliyetinin yüksek, ancak gelir olarak karşılığının düşük olması 
bir başka sorun tanımlamasını ortaya çıkarmaktadır. 

Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarına 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nda yer verilmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu be-
lediye gelirlerine yönelik düzenlemeler içeren kanundur. 1981 tarihli 
bu kanun, değişim süreçlerini takip edebilmek üzere kamu hizmetinde 
uyarlama ilkesi gereğince yenilenme gerekliliği göstermektedir. Uygula-
ma süreçlerinde kanunda elde edilebileceği ifade edilen bazı gelirlerin 
değişim süreçlerinin etkisiyle uygulamada karşılığını bulabilmek müm-
kün olmamaktadır. Bu yönde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
işlevsel hale getirilebilmesi ve il sınırında yönetsel ölçekte hareketliliğin 
ortaya çıkarılabilmesi için yenilenmesi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda 
mahalli idareleri gelirleri yönünden bütünsel bir değerlendirme imkânı 
sağlayacak mevzuat yeniliğine gidilmesi yönünde tespitler ortaya çık-
maktadır. 

6360 sayılı Kanun'la belirlenen il ölçeğinde hizmet üretecek olan 
büyükşehir belediyeleri ile gelişmiş teknolojilerle donatılabilecek, hiz-
met kalitesini arttırabilecek, nitelikli personel istihdamı mümkün olabi-
lecek, il sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında 
kaynakların kullanımı ve sahip olunacak imkanlar açısından daha adil 
bir yapının şekilleneceği öngörülmektedir (Güngör, 2012: 20). Ancak ka-
nunun uygulama süreçleri teknik bazı sorunların bu süreçte giderileme-
yeceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, yerel mali yönetim konusunda 
belediyeler için tek bir muhasebe modülüne olan ihtiyaç ön plana çık-
maktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanılması açısından 
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tek bir muhasebe yazılımının olmaması geniş ölçekte oluşturulmak iste-
nen faydadan uzaklaşılmasına sebep olarak görülmektedir. Tüm beledi-
yelerde standart bir yazılımın kullanılmaya başlaması ile mali raporların 
tek dilde olması mümkün olabilecek, bu durumda muhasebe hatalarının 
da önüne geçilebilecektir. 

6360 sayılı Kanun kapsamında yerel mali yönetim konusunda ön 
plana çıkarılan bir diğer sorun şehir rantının il ölçeğinde adil paylaşılması 
konusundadır. Bu bağlamda seçim dönemlerinde ön plana çıkan engeller, 
İstanbul gibi farklı gelişim potansiyeline sahip olan illerin vergi gelirle-
rinden aldığı paylar vergi tahsilatında yetersizliklerin gündeme gelmesine 
neden olmaktadır. "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reform-
ları Değerlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalıştay netice-
sinde ortaya çıkan çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ak-
tarılan %6'lık pay arttırılmalıdır.

	Genel bütçe vergi gelirinin dağıtımında dikkate alınan nüfus 
ve yüzölçümüne kriteri yerine, payların dağıtımında kişi başına 
hizmet maliyetinin dikkate alınmasına yönelik yasal düzenleme 
yapılmalıdır.

	Belediyelerin hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere kişi ba-
şına aldığı payların belirli bir tutarın altında kalması halinde 
(öz gelirler vb. kıstaslar değerlendirilerek) denkleştirme ödeneği 
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sağlanmalı ve büyükşehir belediyeleri arasındaki gelir denge-
sizliği giderilmelidir.

	Pay dağıtımında hareketli nüfus (turistik bölgelerde yaz-kış nü-
fusu gibi) göz ardı edilmeden, belirli standartlar getirilerek ha-
reketli nüfus taşıma kapasitesi olan belediyeler korunmalıdır.

	İlden tahsil edilen vergi gelirleri ilin hanesine yazılmalı, vergi 
tahsilatı şirket merkezinin bulunduğu ilden değil fiilin işlendiği 
yerden alınmalıdır.

	Su ve kanalizasyon idarelerinin ilçelerden aldıkları pay dışında 
GBVG'den ayrıca pay almaları sağlanmalıdır.

	Belediyelerin öz gelir yaratma kapasitesi arttırmaya dönük yasal 
düzenleme yapılarak belediyelerin öz gelirleri artırılmalıdır.

	Belediyelere verilen ilave bir göreve ilave kaynak tedariki sağ-
lanmalıdır.

	Belediye gelirlerine ilişkin oranların belirlenmesi, yeni gelir 
kaynağı oluşturulması veya mevcut kaynağın kaldırılması gibi 
gelirlere ilişkin kararlar verilirken karar vericiler yerel yönetim-
lerin fikrini başvurmalı ve değerlendirmelerin dikkate alınması 
sağlanmalıdır.

	Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat güncellenmelidir. 
Kamu hizmetinde uyarlama ilkesi kapsamında artık kullanılma-
yan havagazı vergisi yerine doğalgaz vergisi düzenlenmelidir.

	Haberleşme vergisinin kapsamı genişletilmeli, GSM ve internet 
sağlayıcı şirketlerden de haberleşme vergisi alınmasına yönelik 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

	İlan reklam vergisinde tarife düzenleme yetkisi belediye mecli-
sine verilmelidir.

	İlan ve reklam vergisinin tahsilat etkinliğini artırabilmek için 
matbaalara broşür basımlarında belediyelere bildirim yapma zo-
runluluğu getirilmelidir.

	Konaklama vergisi belediye geliri olarak düzenlenmelidir.
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	Motorlu taşıtlar vergisini tahsil yetkisi belediyelere verilmeli ya 
da bu vergiden belediyelere pay verilmesini sağlamaya dönük 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

	İmar konusunda değer artışı vergisi düzenlenmelidir.

	Belediyelerin imtiyaz yoluyla (hal, dolmuş vb.) verdiği hizmet-
lerde topladığı gelirler oldukça düşüktür. Kanunda gerekli dü-
zenlemeler yapılarak bu gelirlerin müktesep hak olmaktan çıka-
rılması sağlanmalıdır.

	Kiralama konusunda (2886 sayılı Kanun/51 Md.) hazine taşın-
mazlarına yönelik yönetmelik belediyeler için de uygulanmalı-
dır.

	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda düzenleme yapılarak 
belediye vergilerinde belediyelere vergi inceleme yetkisi veril-
melidir.

	Belediyelere haciz konusunda yetki verilmelidir.

	Belediyelere "borcu yoktur" sorgulama yetkisi verilmelidir.

	Belediye alacaklarının yapılandırmalarına kiralar da dahil edil-
melidir. Belediye Gelirleri Tahsilat Yönetmeliği Mahalli İda-
reler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile çelişmesi sebebiyle 
güncellenmelidir.

	Yerel yönetimlerin hizmet kalitesini arttırabilmesi için hizmet-
ücret ilişkisinin halka anlatılabilmesini sağlamaya dönük bilinç 
ve farkındalık oluşturulmalı, siyasi irade vergi toplama konu-
sunda kararlı olmalıdır.

	Birincil ve ikincil mevzuatta örneğin harcamalara katılım ko-
nusunda düzenleme yapılarak tahsilat ve hesaplamaya ilişkin 
hususlar detaylı olarak düzenlenmelidir.

	Devri tasfiye sürecinde ortaya çıkan sorunların tespiti yapılmalı, 
personeli devir olmamış belediyelerin büyükşehir belediyeleri-
ne devredilen SGK borcu silinebilmelidir.

	Devralınan borçlar 5393 sayılı Kanun'da yer alan borç stokuna 
ilişkin limit kapsamında değerlendirilmemelidir.
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	Büyükşehir belediyelerinin devraldıkları borçlara ilişkin geri 
ödemenin ertelenmesi sağlanmalıdır.

	Belediyeler tarafından kalkınma ajanslarına ödenen paylar kal-
dırılmalıdır.

	İller bankası için belediyelerden pay kesiliyor. Buna karşılık 
kalkınmada öncelikli illere iyileştirme ödeneği verilmelidir.

	Büyükşehir gelirleri ile ilçe gelirleri net olarak ayrılmalıdır. 
Örneğin karışıklığı önlemek için yangın sigorta vergisi tahsilatı 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yer almalıdır.

	Otopark ve ruhsat harçları ilçe belediyeleri tarafından yatırıla-
mamaktadır. Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu 
ücretler doğrudan büyükşehir belediyelerine yatırılabilmeli ya 
da otopark yapma zorunluluğu ilçe belediyelerine verilmelidir.

	Geçmiş yıllarda olduğu gibi uzlaşma yoluyla büyükşehir ve ilçe-
lerin birbirinden olan borçları kaynağında (iller bankası) kesile-
bilmeli sürüncemede bırakılmamalıdır.

	5216 sayılı Kanunun 23. maddesi belediyelerin birbirleri ara-
sındaki borçlarında muhtelif alacaklarından mahsuplaşma yasal 
mevzuatta yer almalıdır.

	Belediyeler için kullanılan raporlar tek dilde olmalı ve ortak bir 
yazılım belediyeler tarafından kullanılmalıdır.

	Hazine arazileri belediyeler tarafından kamu hizmetinde kulla-
nılacaksa ücretsiz verilmelidir.

	Belediyelerden meralarda ot bedeli alınmamalıdır.

	Belediyelerdeki muhasebe yetkililerinin özlük hakları iyileşti-
rilmelidir.

	Su kanal idareleri için bir kanun olmalı ve bu idarelerin tüzel 
kişiliğe sahip birimler olarak uygulama süreçlerinde yer alması 
sağlamalıdır.

	YİKOB'lara bırakılan maden payı denetim yetkisi büyükşehir 
belediyelerinde olması hasebiyle bu payı büyükşehir belediye-
leri almalıdır.
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	Emlak vergisinden ayrılan kültür varlıkları paylarının tamamı 
yine bu hizmetlerde kullanması amacıyla belediyelere bırakıl-
malıdır.

	6360 sayılı Kanun kırsal ve kentsel alanını il sınırında yönetme 
yetkisini büyükşehir belediyesine vermiştir. Ancak mevzuatın 
tarım, turizm üzerinde etkisinin tespitine yönelik bir değerlen-
dirmeye kanunda yer verilmemiştir.  Bu kapsamda merkezi ida-
rede olan ve verimsiz kullanılan fonlar büyükşehir belediyeleri 
tarafından kullanılmalıdır.

	Halk eğitim merkezleri, kütüphaneler vb. hizmetler bütçeleri ile 
birlikte yerel yönetimlere devredilmelidir.

	Sosyal yardımlar tek elden yerel yönetimler tarafından yürütül-
melidir.

	4736 sayılı Kanun ile engelli ve dezavantajlı grupların taşınması 
için özel firmalara verilen ücret desteği belediyelere de verilme-
lidir.

	Ücretsiz hizmetlerin çeşitliliği belediye meclislerine bırakılma-
lıdır.

	Büyükşehir belediyelerin iktisadi işletme yetkisi düzenlenmeli, 
büyükşehirler tarafından kurulan iktisadi işletmeler vergiden 
muaf olmalıdır.

3.1.2.	Personel	Sorunları	ve	Çalışma	Hayatı	Sorunları	ve	
Çözüm	Önerileri

Türkiye yüzölçümünün %51'lik bir kısmını ve ülke nüfusunun 
yaklaşık %80'ini etkileyen bir düzenleme getirmesi sebebiyle önem at-
fedilen son dönem yerel yönetim reformu olan 6360 sayılı Kanun; gerek 
uygulama süreçleriyle gerekse kapatılan ve yeni kurulan birimlerin varlı-
ğı sebebiyle mevcut personel yapısını doğrudan ilgilendirmektedir.

Hizmet sunumları genişleyen büyükşehir ve büyükşehir ilçe bele-
diyelerinde görev yapan personelin hizmet tanımlarında meydana gelen 
niteliksel ve niceliksel değişim, uygulama süreçlerinde birtakım konula-
rın personel sorunları olarak gündeme gelmesinde etkili olmuştur. Özel-
likle büyükşehir ölçeğinde tüzel kişiliği olan birimlerin kapatılması ne-
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ticesinde; mevcut/devredilen personelin entegrasyonu yasa kapsamında 
gündeme gelen önemli konulardan biridir.

 

"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulama-
sında yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleş-
tirilen anket uygulaması ve Sakarya İlinde yapılan çalıştay neticesinde 
ortaya çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve genişlemesi sürecinde 
personel kaynaklı ciddi sorunların yaşandığı genel kabul görmektedir. 
Bu çerçevede, sözleşmeli personel istihdamı uygulamasındaki sıkıntılar 
ve hizmet alımı yöntemiyle taşeron personel çalıştırılması bunların ba-
şında gelmektedir. 

5393 sayılı Kanunun 49. maddesi esas itibariyle sözleşmeli perso-
nel istihdamı yolunu açarak büyükşehir belediyelerinde uzman ve tek-
nik personel istihdamına ve dolayısıyla belediye başkanına kendi teknik 
ekibini yaratma imkanı sağlamıştır. Sözleşmeli personel çalıştırabilecek 
alanlar üzerindeki kısıtların gevşetilmesi ve danışman sayısının arttı-
rılması bu imkanı daha da çoğaltacaktır. Özel İdarelerden devir alınan 
teknik personel de büyükşehir belediyeleri için bir kazanım olmuştur. 
Ancak, 6495 sayılı Kanun ile belediye sözleşmeli personelinin neredeyse 
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2/3'ünün (yaklaşık 22.000 personel kadroya geçirilmiş, 11.500 sözleş-
meli personel mevcuttur)  zaman içerisinde kadro personel haline getiril-
mesi aslında bir hata olmuştur. Sosyal açıdan bu düzenleme kabul edi-
lebilir, fakat söz konusu statü değişikliği (sözleşmeli personelin KPSS'ye 
girmeden istihdam edilebilmesi) hem kamu vicdanını yaralamakta hem 
de 5393 sayılı Kanun ile getirilen sözleşmeli statünün sağladığı esnekliği 
azaltmaktadır. Belediye personelinin merkezi kurumlara atanabilme yo-
lunun açılması da amacını aşacak şekilde kullanılmıştır. Bu şekilde dev-
redilen personelin gittiği kurumlarda atıl hale geldiği gözlemlenmiştir. 
Oysaki günümüzde belediyeler başta sosyal denge sözleşmesi gibi yön-
temler ile çalışılması daha cazip yönetim birimleridirler. Ancak yine de 
belediyelerde istihdam edilen toplam personel sayısında azalma olmuş 
ve farklı statülerde çalışan personelin sayısal ağırlığı memurdan sözleş-
meliye geçiş, işçi sayısında azalma ve hizmet alımı yoluyla taşeron işçi 
çalıştırma gibi yöntemler ile değişmiştir. Söz konusu statü farklılıkları 
doğal olarak benzer işler yapan çalışanların motivasyonlarını düşürüle-
bilmektedir. 

Hizmet alımı yöntemi ile taşeron işçi çalıştırılmasının azaltılması 
ve söz konusu personelin tedricen büyükşehir belediye şirketlerinin per-
soneli haline dönüştürülmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. Büyük-
şehir Belediyeleri taşeron işçilerin özlük dosyalarını fiilen tuttukları ve 
işlemlerini yürüttükleri, kıdem tazminatlarını ödediklerinden bu geçişin 
yapılmasında sorun yaşandığı ifade edilmiştir. Belediye personel sistemi 
yöntemi açısından yerel personelin yine yerelden temin edilmesi ilkesi-
nin önemine özel vurgu yapılmıştır. Mevcut norm kadrolar ve bunların 
memurlar ve işçiler arasındaki dağılımı sıkıntılı olup günümüz ihtiyaçla-
rı dikkate alınarak norm kadrolar yeniden düzenlenmelidir.  

Büyükşehir belediyelerinin kurulması ve genişlemesi sürecinde 
görev alan devir ve tasfiye komisyonlarının personelin devri konusunda 
yeteri kadar etkili ve adil işlemediği yönünde fikir birliği oluşmuştur. 
Örneğin, kapatılan bir belde belediyesinin itfaiye araçları farklı, itfaiye 
personeli ise farklı bir birime devredilmiştir. Su ve kanalizasyon idarele-
rine görevleriyle ilişkili olmayan personel aktarımı yapılmıştır. Kanunun 
özüne aykırı bir şekilde itfaiye ve zabıta personeli de devredilmiştir.  

6360 sayılı Kanun ile norm kadro fazlası personelin mi yoksa ihti-
yaç fazlası personelin mi başka kurumlara devredileceği konusu tartışma 
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yaratmış, ihtiyaç fazlası olarak devredilen personelin açmış olduğu dava-
ların çoğunda mahkemeler personel lehine karar vermiştir. Bu komisyon-
larda sendika temsilcisinin yer alıp almaması konusu ayrı bir tartışma 
alanını ortaya çıkarmıştır.

6360 sayılı Kanun sonrası, devir tasfiye sürecinde yaklaşık 15.000 
personel başka kurumlara devredilmiştir. Ancak yeni kurulacak büyük-
şehir belediyelerinde kapatılacak il özel idaresi ve özellikle de belde 
belediyesi personelinin mutlaka büyükşehir belediyesine devredilmesi 
konusunda görüş serdedilmiştir.

Gerek başka kurumlara gerekse büyükşehir belediyesine devredi-
len il özel idaresi ve belde belediyesi personeli de gittiği yeni kurum-
larında pek de hoş karşılanmamış adeta "üvey evlat" muamelesi gör-
müşlerdir. Bu durum söz konusu personelin atıl kalmasına yol açmıştır. 
Kapatılan il özel idarelerinden ve belde belediyelerinden büyükşehir be-
lediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilen personelin özlük 
haklarıyla mevcut personelin hakları arasında farklılıkları ortaya çıkmış-
tır. Bu durum personel yönetiminde adalet ve eşit işe eşit ücret prensibi 
ile çelişmektedir.  

Büyükşehir Belediyesine devredilen personelin entegrasyonu 
önemli bir sorun olarak alanı olarak şekillenmiştir. Bazı büyükşehir be-
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lediyelerinde hizmet içi eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri yoluyla bu 
personelin hem mesleki becerilerinin arttırılmasına hem de kurum kül-
türüne uyumlarının sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu tür çabalar ile söz ko-
nusu personelin entegrasyon sorunu azaltılmış, entegrasyon sorunu yaşa-
yanlardan emekliliği hak kazananlar hakkında gerekli işlem yapılmıştır.

6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyeleri çok geniş bir coğrafi 
alana hizmet verdikleri için ve personelin çoğu ilçeler ve kapatılan bel-
delerde kurulan hizmet birimleri yerine merkez de çalışmak istedikleri 
için "sürgün" zaman zaman bir tayin yöntemi olarak kullanılabilmekte-
dir. Ancak, bu yöntem ile nakledilen personel kendilerine "mobbing" 
(psikolojik taciz) iddiası ile mahkemelere başvurmakta ve çoğunlukla da 
geri gelmektedirler. Söz konusu uzak birimlerde personel ihtiyacı bu tür 
nakillerle sağlanamayacak ise belediyelerin açıktan atama konusunda 
imkan tanınmalı veya bu yönde mevzuatta düzeltme yapılması gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 

Uygulamada yaşanan sorunlara yönelik değerlendirilmelerde per-
soneli de içine alan bir yönetişim sürecinin işletildiği söylemi güçlen-
memektedir. Bazı belediyelerde oryantasyon eğitimleri ile bu sorun aşı-
lamaya çalışılmış, yönetişim esası vurgulanmaya çalışılmıştır. Diğer bir 
deyişle, personelden gelen sorun ve öneri bildirimleri etkili bir şekilde 
kanunun uygulama sürecinde dikkate alınmadığı vurgulanmıştır. 

Büyükşehir Belediyelerinde 5216 ve 6360 sayılı Kanun'lar ile ha-
yata geçirilen yeni sistem sonucu personel performansının artıp artmadı-
ğı; özellikle devredilen personelin çalışma performanslarını yönelik bir 
tespit yapılıp yapılmadığı konusunun yeterince açık olmadığı düşünül-
mektedir.  Zira, performans değerlendirme konusunda kamu personel 
rejimi düzeyinde genel bir düzenleme eksikliği mevcuttur. Ancak perso-
nelin yeni kurumlarına entegrasyonu arttıkça performanslarının yüksele-
bileceği ifade edilmiştir.  

3.1.3.	Belediye	Şirketleri,	İşletmeler	ve	İştirakler	
Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

6360 sayılı düzenleme ile büyük yerleşim yerleri için en uygun öl-
çeğe ulaşılması hedeflenmiştir. Ölçek ekonomisi, ekonomik etkinliklerin 
ve nüfusun belli mekanlarda yığılması halinde; belli alanlarda kazançlar 
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sağlanmasının mümkün olacağına, ancak bu kazançların sınırsız olmadı-
ğına ve kent nüfusunun artmasıyla söz konusu kazançların uzun dönem-
de azalacağına dikkat çekmektedir. Belirlenen bir alanda, benzer nite-
likli hizmet sunumlarından birden fazla birimin sorumlu olması halinde 
ortaya çıkan kaynak israfının yeni sistem ile giderilmesi öngörülmüştür. 

Büyükşehir belediyesinin sorumlu olduğu yerleşim alanının geniş-
letilmesine ve alt birimlerin sayısının azaltılmasına paralel olarak ortala-
ma maliyetlerde azalışların söz konusu olması mümkün olmaktadır. An-
cak en uygun büyüklük sınırının aşılması ve kentlerin gereğinden daha 
fazla büyümesi halinde nüfus yığılmalarının ortaya çıkması da muhtemel-
dir. Bu durumda, beklenilenin aksine maliyetlerde artış ve kazançlarda 
azalışın meydana gelmesi kanundan beklenen faydadan uzaklaşılmasına 
neden olabilecektir söylemleri yasa kapsamında gündeme gelmektedir. 
Bu kapsamda genişleyen il ölçeğinde hizmet sunumlarının yerine geti-
rilmesinde belediye şirketleri ve iştirakler eliyle hizmet sunumlarının 
etkisini analiz etmek önemlidir. 

"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen ve 
Sakarya ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan sorun tespitleri 
ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.
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	Hizmet sunumlarında etkinlik ve verimlilik arayışlarına çözüm 
olarak kentsel mekanın yeniden oluşturulması sağlanmalı ve 
kentsel kalkınma esaslarına öncelik verilmelidir. 

	Belediye şirketlerinin yerel hizmet sunma niteliğini ön plana çı-
karmak üzere ilin özelliklerini esas alan şirketlerin kurulması 
sağlanmalıdır.

	Belediye şirketleri ilin cazibesini artırmak, 6360 sayılı Kanun 
gerekçesinde vurgulandığı gibi büyükşehirleri yatırım merkez-
leri haline getirecek çalışmalar yapmalıdır.

	Belediyeler sadece kendilerine ayrılan hizmet alanı dışında 
kendi imkanlarıyla yeni faaliyet alanları oluşturmalı, öz kaynak 
yaratma kapasitesini güçlendirmelidir.

	Kamu arazilerinin belediye bünye geçişlerini kolaylaştırmak, 
belediye ve belediye şirketleri açısından oldukça önemlidir.

	Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar artırılmalı, kay-
nak kapasitesi bakımından belediyeler güçlendirilmelidir.

	Hukuksal çerçeve etkili hizmet sunumları için önemli bir daya-
naktır. Ancak, belediye şirketlerini kapsayan bir mevzuat yok-
tur. Bu konuda ihale koşullarını kapsayacak ayrı bir mevzuat 
oluşturulmalıdır.

	Belediye şirketlerinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istih-
dam edilmelidir.

	Belediye şirketlerinin kapasitesi arttırılmalı, farklı taşeron şir-
ketler yerine belediyenin şirketleri güçlendirilmelidir.

	Tesisle birlikte tamamlayıcı unsurlar aynı anda ihaleye çıkarıl-
malıdır.

	Belediye şirketlerinin yapılandırılması için belli bir nüfus krite-
ri belirlenmelidir.

	Yerel yönetimler hizmet sunumlarında niteliği arttıracak uygu-
lamaları ön plana çıkarmalıdır.

	Belediye şirketlerinin kapasitesini arttırmak üzere kurumsal ye-
niliği sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmelidir.
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	Türkiye model olacak çalışmalara öncelik verilmeli, şehir vizyo-
nu oluşturulmalıdır.

	Belediye şirketleri serbest piyasadaki insanların doğrudan alan-
larına girmemelidir.

	Fiyatlama politikasına önem ve öncelik verilmelidir.

	İktisadi işletme kurmanın sebebi olarak ilk önce kaynak daha 
sonra verimlilik hedeflenmelidir. Bu yönde sonuç oluşturacak 
düzenlemelere öncelik verilmelidir. 

3.1.4.	Sosyal	Belediyecilik	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

Küreselleşme ve beraberinde gelen yeni kavram ve ilkeler ile şe-
killenen yeni yönetim anlayışı içinde yerel yönetimler; birlikte düzenle-
me, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışını uygulamaya yansıtan 
yönetim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşların kendile-
rini ilgilendiren kararlara katılabilmesi, yerel düzeyde sivil toplum örgüt-
leri ile ortaklık düşüncesi, yerelde sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı 
demokrasinin hayata geçirilmesi vb. temsili demokrasi çerçevesinde se-
çim dışındaki dönemlerde, halkın kendini ilgilendiren kararlara katılı-
mını sağlayan çeşitli mekanizmaların oluşumuna imkan sağlamaktadır. 
Bu kapsamda merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplumu ortaklık 
anlayışında bir araya getiren yönetişim odaklı uygulamalara ihtiyaç du-
yulmaktadır. Özellikle kentsel ve kırsal alanda belediye yönetimlerine 
iletilen farklı taleplerin karşılanmasında birlikte hareket etme prensi-
biyle hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamalarının il ölçeğinde 
sunumunda ortaya çıkacak görüntünün kapsamı yerel katılım anlayışının 
durumunu tespit etmek için önemlidir.
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"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
anket uygulaması ve Sakarya ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır.

Belediyelerin genel bütçeleri içerisinde sosyal hizmetlere ayrılan 
pay alt ve üst yapı hizmetlerine ayrılan paylarla mukayese edildiğinde 
çok yetersiz kalmaktadır. Doğrudan insana dokunan sosyal hizmetlere 
bütçeden ayrılan payın yükseltilmesi genel bir talep olarak öne çıkmak-
tadır.

Kamu Kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal hiz-
metlerde koordinasyon ihtiyacı bulunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri, 
kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve STK'lar tarafından eşzamanlı yürü-
tülen sosyal hizmetlerin sunumunda koordinasyonun sağlanması önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede tıpkı UKOME - AYKOME yapılanmasına 
benzer bir sosyal hizmet koordinasyon biriminin yasal ve/veya işlevsel 
altyapısının oluşturulması, mülki idareler tarafından kullanılan SOYBİS 
veri tabanının ilgili diğer paydaşlarla da paylaşıma açılması sorunun gi-
derilmesine yönelik uygun bir öneri olarak ön plana çıkmaktadır. 
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Hıfzıssıhha kanununda yer alan ölüm raporlarının belediye tabibi 
kararıyla verileceği hükmü, birçok belediyede tabip olmaması tüm ilçe-
lerde artık sağlık birimlerinin yer alması nedeniyle güncelliğini koruma-
maktadır. Bu hususta da kamu kurumları arasında koordinasyon sağlan-
ması önem arz etmektedir.

Farklı birimlerde çoğu zaman tekraren yapılan sosyal hizmetler; 
kaynak ve personel israfına neden olmaktadır. Bu sebeple hizmetlerde 
etkinlik ve verimlilik oluşturmak üzere bazı işler ya belediyelere devre-
dilmeli ya da belediyelerden alınmalıdır.  Hizmet sunulacak alan netleş-
tirilerek bu alanda yoğunlaşmaya imkan sağlanmalıdır. 

Halk eğitim merkezleri ile meslek ve sanat eğitimi kurslarının aynı 
hizmeti veren iki kurum haline geldiği tespit edilmektedir. Bu konuda, İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyelerin aynı vazifeyi yaparak kaynak, 
zaman ve personel israfına neden olduğu düşünülmektedir.

Yasa gereği nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin kadın 
ve çocuklara yönelik konuk evleri açma zorunluluğunun uygulanabilir 
olmadığı düşünülmektedir. Nüfusu 1 milyonu aşan, çoğu büyükşehirde 
dahi sınırlı sayıda bulunan kadın konuk evleri için nüfusu 100 binin 
üzerinde olan belediyelerin tamamında zorunlu hale getirilmesi uygun 
bir temel oluşturmamaktadır. Her bir kamu kurumunun bu temada farklı 
uygulamalar yapmasından ziyade bakanlık çatısı altında tek bir oluşum 
üzerinden bu konuk evlerinin açılması daha uygulanabilir bir sistem ola-
rak görülmektedir. Kadın ve çocuk konuk evlerinde misafir olmak isteyen 
vatandaşlar durumdan çekiniyor, ilgili konuk evinin varlığından haber-
dar olmuyor ya da eş baskısı nedeniyle konuk evine gelmiyor olabilir. Bu 
nedenle konuk evi hizmetinin yanında destek hizmeti de verilmesi hatta 
emniyet kurumları ile işbirliği içerisinde çalışılması önerilmektedir.

Köylerin mahalleye dönüşmesi ile vatandaşların ekonomik kalkın-
malarının zarar gördüğü tespit edilmiştir. Hıfzıssıhha Kanununda ma-
hallelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılamaz ibaresi ile köylerin 
mahalleye dönüştürülmesiyle geleneksel köy üretim yapısı zarar görmüş-
tür. 

6360 sayılı Kanunla eski köylerin yeni mahalle olarak tanımlan-
ması büyükşehirlerde muhtarların işlevlerini artırmaktadır. Bu sebeple il 
ölçeğinde koordinasyonun sağlanması önem arz etmekte ve kırsal alanda 
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sosyal hizmetlere yönelik talepler eskiden il meclisi üyeleri tarafından 
gündeme getirilirken mevcut süreçte bu talepler büyük oranda muhtarlar 
tarafından belediyelere iletilmektedir. Bu çerçevede muhtarların işlevi 
artmıştır. Çoğu büyükşehir belediyesinde muhtarlarla iletişimi güçlen-
dirmek için daire başkanlıkları ve iletişim merkezleri kurulduğu örnek-
lendirilmektedir. Bu birimler işlevsel olmakla birlikte bazı bürokratik 
sorunları da beraberinde getirmiştir. BİMER tarzı çözüm merkezlerinin 
ve sistemlerin kullanılmasını sağlayıp evrak yığılmalarını azaltarak bü-
rokrasiyi azaltılabilir, daha hızlı ve etkili hizmet sunumları gerçekleşti-
rilebilir.  

3.1.5.	Kırsal	Alan	Yönetimi	ve	Kent	Vizyonu	Sorunlar	ve	
Çözüm	Önerileri

6360 sayılı Kanunla kentler; kır ve kent yapısı kaynaşmış, yapı-
sal olarak bütünleşmiş alanlardır. Ancak, her kentsel alan için aynı du-
rumdan söz etmek mümkün değildir. Her bir yerleşim alanının kırsal ve 
kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları birbirinden farklı 
olabilmektedir. Kır ve kentsel alanın bütünleşmiş yapısı, farklı nitelikte 
hizmet üretmek durumunda kalan büyükşehir belediyelerinin kaynak-
larını kullanmasını gerektirecektir. Artan kaynakların bu nitelikteki bir 
çeşitlilik için yeterli olup olmadığı uygulama süreçleriyle ortaya konula-
bilecek bir tespit gerektirmektedir. 

Belediye yönetimi, kentsel alan yönetim deneyimine sahip birim-
lerden oluşmaktadır. Yasa ile il sınırı olarak belirlenen ölçekte kırsal 
alanların varlığı söz konusudur. Bu alanların yönetimine ilişkin belediye 
yönetimlerinin hizmet deneyimi bulunmamaktadır. Bu sebeple il ölçeği-
nin belediye modeli ile yönetilmesi pek çok sorunu da beraberinde geti-
receği düşünülmektedir.
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"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
anket uygulaması ve Sakarya İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır.

Kırsal alanın birikmiş sorunları büyükşehir modelinin değişmesin-
den sonra yoğun bir talep oluşmuştur. Yeni büyükşehir modelinde tarım 
gıda ve hayvancılıkla ilgili görev ve yetkiler genel olarak düzenlemiş-
tir. Bu durum bir esneklik sağlamaktadır. Belediyelerinin klasik hizmet 
alanlarına göre tarım, gıda ve hayvancılık hizmetleri yeni bir alandır. Bu 
nedenle; belediyelerin henüz bu konuda bilgi brikimi, tecrübe ve teknik 
kapasiteyi geliştirme aşamasında olduğu tespit edilmektedir.

Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetleri, diğer birçok yerel hizmete 
göre merkezi yönetimin önemli rol üstelendiği alanlardan biridir. Mevcut 
büyükşehir modeli ve mevzuatı tarımsal faaliyetlerden ziyade kentsel ge-
lişime elverişlidir. Yeni büyükşehir modeli kırsal alandaki hizmetlerin 
standardını geliştirmiştir. Özellikle eski büyükşehirler kurumsal kapa-
sitenin de etkisi ile bu alanda daha etkin hizmet yürütmektedir. Yeni 
büyükşehir olan illerde örgütlenme ve hizmeti geliştirme çabaları devam 
etmektedir. Bu nedenle iller arasında uygulama gelişmişliği farklılığı 
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yaşanmaktadır. Büyükşehir belediyeleri açısından tarım gıda ve hay-
vancılık hizmetleri ile ilgili temel problem alanını, model veya mevzuat 
alanından daha çok örgütlenme, kurumsal kapasite, hizmet çeşitliliği, 
uygulama etkinliği oluşturmaktadır. 

Kırsal alanların fiziki şartlarının ve mesafelerinin farklılığı hizme-
tin organizasyonu ve niteliğini farklılaştırmaktadır. 6360 sayılı Kanun 
uygulama sürecinde kırsal alan ve kent vizyonuna yönelik sorun tespitle-
rine aşağıda yer verilmektedir. 

	6360 sayılı Kanunda tarım konusunda görev ve yetkilerin genel 
olarak düzenlenmiş olması uygulamada merkezi yönetim kuru-
luşlarıyla yetki ve görev çatışmaları oluşturabilmektedir.

	Çatı kanunlardaki düzenlemede paralel olarak ilgili diğer mev-
zuatta değişiklik yapılmamasının uygulama sürecinde hizmetle-
ri olumsuz etkilediği ifade edilmektedir.

	Büyükşehir belediyesinin birimleri arasında kırsal alana yöne-
lik hizmetler bakımından koordinasyon problemlerinin varlığına 
dikkat çekilmektedir.

	Siyasi kaygılar sebebiyle, büyükşehir ve büyükşehir ilçe bele-
diyelerinin yatırımlarını nüfusun fazla olduğu kentsel alanlara 
yönlendirmesi kırsal alana yönelik hizmetlerin niteliğini olum-
suz etkilemektedir.

	Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetlerinin sunumunda ilgili mer-
kezi yönetim kurumları ve belediyeler arasında işbirliği ve koor-
dinasyon düzeyinin yetersizliğine dikkat çekilmektedir.

	Köyün tüzel kişiliğinin kalkmasından dolayı personel istihdamı, 
araç gereç zimmetlenmesi, ekonomik faaliyet içeren kuruluşla-
rın oluşturulması ve koordinesi (kooperatif ve birlik) konusunda 
muhatap problemleri yaşanmaktadır.

	İl ölçeğindeki tarımsal sulamanın bazı alanlarında görev ve yet-
ki belirsizlikleri nedeniyle birtakım problemler ortaya çıkmak-
tadır.

	6360 sayılı Kanunda köylere ait mera alanları ile ilgili belir-
sizliklerin varlığı bu alanların yönetimini ve ekonomik olarak 
yararlanılmasını olumsuz etkilemektedir.
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	İl ölçeğinde büyükşehir yönetim sürecinde; kırsal ve kentsel 
alanda var olan mahalle tanımlarının farklı olmaması uygulama-
da standartlar, hizmetin gerekleri ve yerel özellikler bakımından 
problem yaşanmasına neden olmaktadır.

	Belediye alanları için öngörülen kentsel denetim standartla-
rı kırsal alanları da kapsadığından uygulamada kırsal alanlar 
için normal olan uygulamaların (örneğin hayvan beslenmesi) 
şikâyete ve cezai işleme neden olabildiğine dikkat çekilmekte-
dir.

	6360 sayılı Kanun sonrası il özel idarelerinin tüm görevleri be-
lediyelere aktarılmamıştır. Örneğin; maden sahası, kum ocakla-
rı gibi alanların denetimi konusunda belediyeler problem yaşa-
maktadır.

	İl ölçeğinde büyükşehir belediye modelinde ilçe belediyeleri za-
yıf kapasiteleri nedeni ile kırsal alandaki imar denetimini etkili 
biçimde yapamamaktadır. Uygulama sürecinde, özellikle tarla 
alanlarının illegal biçimde parsellenerek satıldığı ve imara açıl-
dığına yönelik tespitler ön plana çıkarılmaktadır.

	İlçe belediyelerinin kapasite yetersizliği nedeni ile kırsal alan-
ları da içine alan imar planlarını hazırlayamadığına vurgu yapıl-
maktadır.

	TÜİK'in tanımlamasında büyükşehirler içinde yer alan kırsal 
mahalleler kentsel alan olarak tanımlandığından birçok tarım 
teşvikinden yararlanamamaktadır. Bu durum tarım odaklı kırsal 
kalkınmanın başarısızlığına neden olmaktadır.

	Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeni ile (örneğin fabrika yeri, 
benzin istasyonu) tarım dışına çıkarılmış araziler bu faaliyet-
lerinin bitmesinden sonra belediyeler tarafından tarımsal arazi 
olarak değil kent arazisi olarak işlem görmektedir. Bu yöntemle 
tarım arazilerinde yeni kentsel yerleşimler artmaktadır.

	İmar rantının yüksekliği kırsal alandaki arazilerin imara açılma-
sı konusunda olumsuz baskı oluşturmaktadır.

	Devir komisyonlarında araç, gereç, taşınmaz mallar ve tesislerin 
devri konusunda keyfilikler bulunmaktadır.
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	İlçe belediyelerinde tarım, gıda ve hayvancılık alanında örgüt-
lenmenin ve kurumsal kapasitenin yetersiz olması büyükşehir 
belediyelerinin bu alana yönelik hizmetlerini olumsuz etkile-
mektedir.

	Tarım, gıda ve hayvancılık alanında belediyeler teknik personel 
istihdamı problemime yaşamaktadır. 

Yukarıda yer verilen sorunlar ışığında 6360 sayılı Kanun kapsa-
mında il sınırında işletilen büyükşehir yönetim süreçlerinin daha işlevsel 
hale gelebilmesine yönelik çözüm önerileri şunlardır:

	Büyükşehir modelinde tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili görev 
ve yetki tanımlamalarının daha açık hale getirilmelidir.

	Çatı kanunundaki düzenlemelere paralel olarak özellikle kırsal 
ve kentsel ayrımlardan kaynaklanan tanım karışıklıklarının ilgi-
li kanunlarda giderilmelidir.

	İl ölçeğinde ulusal düzey ile yerel düzeydeki tarım politikaları 
ve uygulamaları arasında eşgüdüm ağlanması için mekanizma-
lar oluşturulmalıdır.

	Tarımsal sulama ile ilgili drenaj kanalları yönetiminin bu alanda 
uzman kuruluş olan DSİ'ye devredilmelidir.

	Büyükşehir belediyeleri tarımsal üretim ve pazarlamayı destek-
lemek, piyasada denge oluşturmak ve daha esnek bir anlayışla 
hizmet sunmak amacıyla tarım, gıda ve hayvancılık alanında 
şirket kurabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır (Örnek 
Model: Bursa Tarım A.Ş.). 

	Kırsal alan ile kentsel alanda yer alan mahalleler statü olarak 
farklılaştırılmalıdır.

	Kent konseyleri kırsal alandaki muhtarları da içine alacak şekil-
de genişleyerek etkin işletilmelidir. Ayrıca, muhtarlara yönelik 
meclis, kurultay vb. oluşumların organize edilebilmesine yöne-
lik çözüm önerileri sunulmalıdır.

	Arazi içi yollar (üretim yolları) ile ilgili mevzuat düzenlemesine 
ihtiyaç bulunmaktadır.



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları90

	Kırsal alanlardaki yatırımlara yönelik yasal süreçler iyileştirile-
rek işlem ve süreler azaltılmalıdır.

	Belediyelerin gelir kaynaklarını ve ekonomik faaliyetlerini ge-
liştirici mali reformlar hayata geçirilmelidir.

	Kırsal alandaki imar faaliyetleri ve denetimi ile ilgili ayrı bir 
mevzuat çalışması yapılmalıdır. İmar planlaması, kırsal alana 
yönelik yeni bir anlayış ve ivedilikle hayata geçirilmelidir.

	Büyükşehir belediyeleri diğer alanlarda olduğu gibi tarım, gıda 
ve hayvancılık alanlarına yönelik politika ve strateji belgeleri 
hazırlamalıdır.

	Belediyeler kırsal alandaki birlik ve kooperatifleri destekleyici 
mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu konudaki mevcut mevzuatta 
iyileştirmeler yapılmalıdır.

	Tarım, gıda ve hayvancılık hizmetlerine yönelik coğrafi bilgi sis-
temleri uygulamaları geliştirilmelidir.

	Belediye hizmetlerinde köylerin yerel paydaş olarak rolü ve sta-
tüsü geliştirilmelidir.

	Kırsal alanlarda faaliyet gösteren ağır tonajlı vb. araçların ruh-
satlandırılması ve denetimi alanında belediyelerin yetkisi arttı-
rılmalıdır.

	İmar planlaması denetimi ve uygulaması alanında merkezi yö-
netim kuruluşlarının (TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Özelleştirme İdaresi vb.) il ölçeğindeki yetkileri büyük ölçüde 
büyükşehirlere devredilmelidir.

	Tarımsal girişimciliği ve gelişmeyi desteklemek üzere büyükşe-
hir belediyeleri bünyesinde bu alana özel proje ofisleri hayata 
geçirilmelidir.

	Yenilenebilir (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji vb.) enerji 
kullanımı konusundaki yasal süreçlerin iyileştirilmesi, tanıtım 
ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi için gerekli yasal ve 
uygulama adımlarının tasarlanmalıdır.

	Kırsal alanla dost turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi konusun-
da yasal altyapı uyumlu ve esnek hale getirilmelidir.
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	Kalkınma ajansları projelerinde kırsal alana ayrılan kaynak 
miktarı arttırılmalıdır.

	Belediyelerin üst yöneticilerine yönelik tarım, gıda ve hayvan-
cılık alanında farkındalık oluşturacak eğitim, atölye çalışması, 
sergi ve toplantılar organize edilmelidir.

	Muhtarlara nikâh yetkileri verilmelidir.

	Ulusal tarım politikaları oluşturulurken yeni büyükşehir mode-
linin ortaya çıkardığı durum ve avantajlar dikkate alınmalıdır.

3.1.6.	Akademik	Bakış	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

Sürdürülebilir yönetim sistemlerinin oluşturulabilmesi için bilgi 
temelinde temel yaklaşımların oluşturulması önemlidir. Bilimsel bil-
ginin ışığında ortaya konulan değerlendirmeler gelecek odaklı politika 
üretim süreçlerinin varlığı için ayrıca önem taşımaktadır. 6360 sayılı 
Kanun kapsamında gündeme gelen söylemlerden biri, kanunun kısa sü-
rede yasalaşması ve bu süre zarfında bilimsel çevrelerle yeterli temasın 
kurulmamasıdır. Yasanın bir takım bilgi temelli eksiklikler içermesi, bu 
sebeple uygulama sürecinde tıkanıklığa sebep olacağı düşünülen bazı 
hususlarda yasanın değişikliğe tabi olacağına dikkat çekilmektedir. Bu 
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bağlamda, yasaya bilimsel çevrelerden gelen bilgi temelli destek ön pla-
na çıkmaktadır.

Mevcut kanunların gelen talepleri karşılayamaması, Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ)'ün ulusal alana etkisi, Avrupa 
Birliği'ne uyum süreci ile gelen politika değişiklikleri, yeni kamu yöne-
timi politikaları ve yönetsel uyum süreci, yeni yönetim süreci ile gelen 
etkinlik, verimlilik, şeffaflık gibi ilkelerin uygulama süreçlerine etkisi, 
belediye kanunlarının yenilenmesinde nüfus politikaların etkisi, 5393 
sayılı Belediye Kanunu ile gelen belediye kurulması için nüfus şartının 
getirilmesi (5000 nüfus), artan nüfusla gelen şehirleşme ile kırdan kente 
göçün artması ve beraberinde ortaya çıkan belediye sayısı, bu kapsamda 
ortaya çıkan küçük belediye sorunu, beraberinde gelen koordinasyonsuz-
lukla mücadele için metropoliten anlamda hizmet sunumlarını gerçek-
leştirecek büyükşehir belediyelerinin oluşturulması önerileri gündeme 
gelmiştir.

1961 Anayasası'nda mevcut düzenleme olmamasının dezavantajı 
1982 Anayasası ile giderilmiştir. Siyasi şartların oluşumu ile ilgili süreç-
lerin analizi, büyükşehir belediye etrafındaki küçük belediyeler birleşsin 
çerçevesinde 1982 Anayasası'nın 127/3 maddesi "büyük yerleşim yerleri 
için özel yönetim modelleri getirilebilir" hükmü ne dayanılarak KHK ve 
daha sonra büyükşehir belediye yönetimleri kurulmuştur.

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile iki düzeyli bir yönetim 
modeline gidilmiştir. Cari hizmetlerin yerelde birinci kademe olan ilçe 
belediyeleri tarafından görülmesi üst kademe hizmetlerinin büyükşehir 
belediyeleri tarafından sunulması, mevcut süreçlerin etki analizleriyle 
uygulamadan kaynaklanan sorunlar çözülmeye çalışılması bu kapsamda 
amaçlanmıştır. İlçe ve büyükşehir belediyeleri arasında yetki sorunları-
nın gündeme gelmesi sebebiyle bir yetki sorumluluk ilişkisi sorunu bu 
dönemde ortaya çıkmıştır. İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri 
arasında yaşanan yetki paylaşım süreçlerinin olumsuz yansımaları, ilçe 
belediyelerinin rant taleplerini kendi belediyelerine aktarmak istemesi 
ve ortaya çıkan hukuki süreç belediye kanununda reform sürecini bera-
berinde getirmiştir. Bu kapsamsa 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu uygulamaya konulmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belediyelerin kuru-
luşuna ilişkin niteliklerden birisi; sınırları içinde en az üç ilçe belediye-
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sinin bulunması ve nüfus şartının taşınmasıdır. Bu dönemde uygulama 
sürelerine yansıyan bir diğer düzenleme KHK ile alt belediye kurulumu-
na ilişkindir.

5216 sayılı Kanun, İstanbul ve Kocaeli için pilot uygulama ola-
rak il mülki sınırlarında büyükşehir belediyelerini yapılandırmıştır. Bu 
alanda il sınırlarında hem büyükşehir belediyeleri hem de il özel idare-
leri yerel hizmetlerin sunumunda rol almıştır. İstanbul ve Kocaeli pilot 
uygulamaları üzerinden işletilen uygulama süreçlerinin yansımaları yeni 
bir yerel yönetim reformunun temelini oluşturmuştur. 2012 tarihli 6360 
sayılı Kanun bu mevcut çerçeveyi genişleterek mevcut büyükşehir bele-
diyelerinin sayısını arttırmış ve bu belediyelerin hizmet sunmakla yetkili 
olduğu alanı il mülki sınırına kadar genişletmiştir. 30 ili kapsayan bu 
düzenleme 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile uygulamaya başlanmıştır. 

Ülke nüfusunun yaklaşık %80'nini etkileyen 6360 sayılı Kanun 
uygulama alanının genişliği ve bu alanda hizmet sunumlarından fayda-
lanacak olan kişi sayısının fazla olması sebebiyle önemli bir etki alanına 
sahiptir. Bu bağlamda yasaya yönelik bir takım tespitlerde ön plana çık-
maktadır. 

Optimal ölçek, etkinlik/verimlilik ilişkisi, yetki kullanımın niteliği 
ve beraberinde gelen yerel demokrasi söylemleri vb. yerel yönetim re-
formlarında ölçek arayışlarına olan vurguyu ön plana çıkarmaktadır. Bu 
kapsamda, nüfus bakımından küçük belediyeleri birleştirerek hizmetle-
rin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik arayışlar farklı dönemler-
de uygulamaya geçirilmiştir. Önemli örneklerden biri, Fransa'da gönüllü 
birleştirme yoluyla 36 bin belediyenin yaşadığı sorunların çözümüne yö-
neliktir. Bu kapsamda Fransa'da farklı dönemlerde yerel yönetim birliği-
ne geçiş denemeleri yapılmıştır. Amaç, ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
salt merkez desteği ile gerçekleştirmek yerine yereli de güçlendirerek 
kalkınma süreçlerinin desteklemektir.

Fransa merkeziyetçi yapısı içinde yereli güçlendirme konusunda 
bir uzlaşı söz konusu olmuştur. Bu süreçte, belediye geleneğini devam 
ettirmek için muhalefet sürecinin işletildiği görülmüştür. Fransa gibi pek 
çok AB ülkesinde yerel yönetsel ölçek arayışları söz konusu olmuştur.  
Evrensel düzlemde gündeme gelen arayışlar ekseninde; İstanbul ve Ko-
caeli ölçeği dikkate alınarak 6360 sayılı Kanun uygulamaya konulmuş-
tur.
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Kanunun uygulama süreçlerini değerlendirmek üzere gerçekleştiri-
len  "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
anket uygulaması ve Sakarya ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

	Büyükşehir belediye örgütlenmesinde kırsal alan yönetimine 
ilişkin bir birim kurulmalı veya özel amaçlı (İSKİ gibi) örgüt 
kurulmalıdır.

	Kırsal alanlara götürülecek hizmetler için büyükşehir belediye 
başkanına bağlı olan ve danışma niteliğine sahip bütün ilçeleri 
temsil edecek şekilde belediye meclis üyelerinden oluşan bir 
komisyon kurulmalıdır.

	Kent konseyleri içinde kırsal alan meclisleri oluşturulmalıdır.

	Kırsal alanların yerel yönetim altı bir yapı şeklinde düzenlen-
mesi hususu düşünülmelidir.

	Büyükşehir belediyeleri kırsal alanlara yakın yerlerde şubeler 
açarak etkin yönetimi gerçekleştirmelidir.
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	Kırsal alanların doğası korunarak bir yerleşim politikası izlen-
melidir.

	Mahalle haline getirilen köylerdeki seçilmiş muhtarlar ilçe be-
lediye meclislerinin doğal üyesi olmalıdır. Büyükşehir belediye-
si stratejik plan,  faaliyet raporları gibi denetime imkan sağlayan 
belgeler yerel halk tarafından daha anlaşılır ve basit bir şekilde 
yazılmalıdır. Gerekirse küçük ebatlı rehberler şeklinde yerel 
halkın istifadesine sunulmalıdır.

	Hizmetlerin kalitesi konusunda bütün büyükşehir belediyele-
rinin kabul ettiği ortak ilkeler yürürlüğe konulmalı, bu ilkeler 
üzerinden halka açık bir şekilde belediyenin performans değer-
lendirmesi yapılmalıdır.

	Stratejik yönetim güçlendirilmelidir.

	Belediye hizmetlerini özel kişilere gördürülmesinde büyükşehir 
belediyesinin denetleme yetkisi güçlendirilmelidir.

	Kentsel dönüşüm planlaması makro planlar dikkate alınarak ya-
pılmalıdır.

	Stratejik plan başta olmak üzere büyükşehrin tabi olduğu temel 
politika belgelerine uyulmalıdır. Bu yöndeki idari kültür gelişti-
rilmelidir. Uyulmaması durumunda yaptırımlar getirilmelidir.

	Emlak konusunda yeniden değerleme usulleri geliştirilmelidir. 
Değerlendirmeyi yapan komisyonlar işlevselleştirilmelidir. De-
ğerlendirme konusunda büyükşehir belediyeleri arasında uygu-
lama farklılıkları olmamalıdır.

	Önemli konularda doğrudan demokrasi uygulamaları (yerel re-
ferandum, belli sayıda seçmenin imzaladığı dilekçe ile herhangi 
bir yerel hizmet konusunda idari düzenleme yapılabilmesi gibi) 
yürürlüğe sokulmalıdır.

	Belediyelerin yapmış olduğu kamuoyu yoklaması ve araştırma-
ları yerel halk ile paylaşılmalıdır.

	Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve 
yetki dağılımı yeniden ele alınmalıdır. Mümkün olduğu ölçüde 
görev ve yetkiler ilçe belediyelerine devredilmelidir. Merkezde-
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ki ana görevler büyükşehir belediyelerine bırakılıp diğer görev-
ler ilçe belediyelerine devredilmelidir.

	Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin hizmet envanter 
tabloları net bir şekilde ortaya konduktan sonra iki düzey ara-
sındaki mali kaynakların bölüşümü yeniden düzenlenmelidir.

	Stratejik yönetim güçlendirilmelidir.

	Kamu-özel ortaklığı yerel hizmetlerin görülmesinde uygulanma-
lıdır. 

	Yöneticilik becerisi geliştirilmelidir. İlk defa seçilen belediye 
başkanları 6 ay içinde Türkiye Belediyeler Birliği ve üniversi-
teler iş birliği ile gerçekleştirilecek olan hizmetiçi eğitim prog-
ramlarına alınmalıdır.

	Hizmet etkinliğini sağlamak üzere büyükşehir belediyesi ile 
üniversiteler arasındaki ortak çalışmalar güçlendirilmelidir. 

B.	ORDU	ÇALIŞTAYI

3.1.7.	İtfaiye	ve	Afet	Yönetimi	Sorunlar	ve	Çözüm	
Önerileri

6360 sayılı Kanun kapsamında gündeme gelen konulardan biri, 
kırsal alan ve kentsel alanda hizmet sunma yükümlülüğü olan büyük-
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şehir belediyeleridir. Belediye yönetimi, kentsel alan yönetim deneyi-
mine sahip birimlerdir. Yasa ile il sınırı olarak belirlenen ölçekte kırsal 
alanların varlığı söz konusudur. Bu alanların yönetimine ilişkin belediye 
yönetimlerinin hizmet deneyimi bulunmamaktadır. Bu sebeple, il ölçe-
ğinin belediye modelinin uygulama süreçlerinde, özellikle bazı hizmet 
sunumlarında olumsuzlukları meydana getireceğine yönelik söylemler 
gündeme gelmiştir. 

Yerel hizmet, bir beldedeki yerel ortak ihtiyaçları karşılamak ve 
kamu yararını sağlamak için sunulan ve ilgili belediyenin gözetim ve 
denetimi altında bulunan sürekli ve düzenli faaliyetler olarak tanımlan-
maktadır. Kentsel alanlarda yerel hizmetlerin sunulmasında ön plana 
çıkan aktörler belediyelerdir Etkin hizmet sunumu, hizmetlerin; erişi-
lebilir, hızlı, kaliteli, verimli ve en düşük maliyetle üretilmesini ifade 
etmektedir. Kentte, hizmet sunulacak alanın büyüklüğü, her bir yerleşim 
alanının kırsal ve kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları 
birbirinden farklı olabilmektedir.

  

"6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen an-
ket uygulaması ve Ordu İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan 
sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.
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	Belediye İtfaiye Yönetmeliği, itfaiye hizmetlerinde düzenlemek-
te yetersiz kalmaktadır. Bu Yönetmelik yeniden düzenlenmeli-
dir.

	İtfaiye personelinin 657 sayılı DMK'da genel idari hizmetler sını-
fında olması yanlıştır. 657 sayılı DMK'ya itfaiye hizmetleri sınıfı 
eklenmelidir.

	İtfaiye personelinin kalıcılığının sağlanması açısından sözleş-
meli öğretmenlerde olduğu gibi, 5 yıl sözleşmeli itfaiyeci uygu-
laması yapılmalıdır. Bu amaçla 5393 sayılı Kanun 49. maddeye 
sözleşmeli memurlar arasına itfaiye eri eklenmelidir.

	İtfaiye açısından norm kadroda tek kriter nüfus sayısıdır. Ancak 
sadece nüfus kriteri yeterli değildir. Norm kadro yönetmeliğinde 
nüfusa ilaveten yüzölçümü, yangın ve risk faktörleri de dikkate 
alınmalıdır.

	İtfaiye Yönetmeliğinde kavramsal tanımlamalar yetersizdir. İtfa-
iyecilik kavram ve hizmet olarak tanımlanmalı ve netleştirilme-
lidir. İtfaiye ve acil durum tanımlanmalıdır.

	Türkiye çapında itfaiyecilerin kılık ve kıyafetinde birlik yoktur. 
Bu nedenle kılık kıyafet yönetmeliği hazırlanmalıdır.

	Gönüllü itfaiyecilerin itfaiye hizmetlerini yürütürken uğradıkla-
rı kazalardan dolayı sigortalı olmamaları sorun oluşturmaktadır. 
Bu nedenle gönüllü itfaiyecilere ferdi kaza sigortası yapılabil-
mesi mümkün hale getirilmelidir.

	Terör eylemleri nedeniyle zarar gören belediyelerin zararları 
karşılanmamaktadır. Bu durum belediyenin ciddi zararlara uğ-
ramasına neden olmaktadır. Terör nedeniyle zarar gören beledi-
yenin zararları merkezi yönetim tarafından karşılanmalıdır.

	Sivil savunma hizmetleri bazı belediyelerde ayrı bir birim ha-
linde bulunmaktadır. Sivil savunma birim ve uzmanları itfaiye 
daire başkanlığına kapsamına alınmalıdır.

	5393 sayılı Belediye Kanunu'nda fiili çalışanlar ifadesi var. An-
cak Bütçe Kanununda "destek hizmetleri hariç" ifadesi bulun-
maktadır. Bütçe Kanunundaki bu ifade nedeniyle fiili çalışanlara 
ödeme yapılamamaktadır. Fiili çalışanlara gerekli ödemenin ya-



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları 99

pılabilmesi için Bütçe Kanunu K cetvelinde destek hizmetleri 
hariç ifadesi kaldırılmalıdır.

	Fiili hizmet zammının alınabilmesi konusunda mevzuattan kay-
naklanan problemler var. Fiili hizmet zammının sadece yangın-
da çalışma süresiyle sınırlı olarak alınması doğru değildir. Bu 
nedenle 5510 sayılı Kanun'un 40. maddesinin uygulama yönet-
meliğinde "yangında çalışanlar" ifadesinin çıkarılarak "itfaiye 
hizmetlerinde çalışanlar" şeklinde değiştirilmesi uygun olur.

	İtfaiye hizmetlerinde standartlaşma olmaması önemli bir prob-
lem olarak ortaya çıkmaktadır. Mevzuatta, eğitimde vd. konu-
larda standartlaşma olmalı. Standartlaşma Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından yapılmalıdır. Türkiye Belediyeler Birliği kap-
samında belediye akademisi kurulmalıdır. Belediye akademisi 
itfaiye hizmetleri konusunda eğitim ve geliştirme faaliyetleri yü-
rütmelidir.

	İtfaiye hizmetlerinin bilimsel temelde incelenmesi gereklidir. 
Bu amaçla İtfaiye mühendisliği oluşturulmalıdır. Yangın mü-
hendisliği alanında ise lisansüstü eğitim verilmelidir.

	İmar planlarında itfaiye hizmetleri için arsa ayrılmaması önemli 
problemlerden biridir. İmar planlarında itfaiye hizmetleri için arsa 
ayrılmalıdır.

	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ilgili di-
ğer mevzuatla çelişkili hükümler içeriyor. Binaların yangından 
korunması hakkında yönetmelik ilgili diğer mevzuatla uyumlu 
olacak şekilde değiştirilmelidir.

3.1.8.	Çevre	ve	Atık	Yönetimi	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

İlin genelinde sunulacak hizmetlerden sorumlu olan büyükşehir 
belediyeleri 6360 sayılı Kanunla, farklı nitelikteki hizmet taleplerini 
karşılayan yetkili birimler haline getirilmiştir. Düzenleme ile büyükşe-
hir belediyeleri bir yandan kırsal bölgelerin kalkınmasına öncülük ede-
rek ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini genel çerçevede arttırmayı 
hedeflerken bir yandan da küresel değişime uyumlu kentsel mekanları 
şekillendirerek küresel kentlerin inşa sürecini işletmektedir. Bu inşa sü-
recinde mahalli nitelikli hizmetler her büyükşehir ölçeği için farklı nite-
likle hizmet taleplerini beraberinde getirmektedir. Kırsal alanda hizmet 
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sunum deneyimi olmayan belediye yönetimlerinin 6360 sayılı Kanun ile 
yerine getirmekle görevli olduğu altyapı hizmetlerinin ne şekilde gerçek-
leştirildiğine yönelik tespitler uygulama süreçlerinin analiz edilmesi için 
önem taşımaktadır. 

"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen an-
ket uygulaması ve Ordu ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan 
sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır.

	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdüm (Mevzuatın uygulan-
masında yaşanan sorunlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 
uhdesinde olan Çevre Düzeni Planı ile Büyükşehir Nazım ve 
Uygulama İmar planlarının çakışması…)

	Kaynağında ayrıştırma, çevre ve geri dönüşüm bilinci (Eğitim ve 
farkındalık eksikliği…)

	Atık ve düzenli depolama alanları, aktarma istasyonları, vah-
şi döküm alanları ve rehabilitasyonu (hafriyat, tıbbi, ambalaj, 
elektronik, sanayi… atıkları) için uygun alan

	Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) uygulanmasına yönelik sorunlar
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	Çevre Kanunu çerçevesinde yetki devri ile alınan denetim ve 
ceza yetkisindeki karmaşası

	Bertaraf, depolama, ayrıştırma projeleri ve atık yönetiminde 
standartlaşma (tip proje)

	Sahipsiz atıklarda yetki ve işleyiş karmaşası

	Koku Yönetmeliği (atık tesislerine parsel sınırı olarak yakın 
olan yerlerin koku sorunu, şikayetler, cezalar…)

	6360 ile hizmet sınırının genişlemesi ile çevre ve atık toplama 
konusunda oluşan mali sıkıntılar (konteynır, çöp toplama araç 
ve gereçleri…)

	Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşası

	Gürültü haritalarının hazırlanması, iklim değişikliği, hava kirli-
liği

	Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)'nın yetki ve sorumlulukları (tıbbi 
atık ücretlendirmesi farklı uygulamalar…)

	Jeolojik ve ekonomik farklılıklardan dolayı mevzuatı uygulama-
da yaşanan sıkıntılar

	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ceza miktarlarının yüksek ol-
ması

	Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri-
nin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yö-
netmelik ile ilgili sorunlar

Yukarıda yer verilen sorunlar ışığında uygulama 6360 sayılı Ka-
nun kapsamında il sınırında işletilen büyükşehir yönetim süreçlerinin 
daha işlevsel hale gelebilmesine yönelik çözüm önerileri şunlardır:

	Oldukça genel hazırlanan Çevre Bakanlığı mevzuatının (yöner-
ge, yönetmelikler …) bölgesel farklılıklar dikkate alınarak yeni-
den düzenlenmesi,

	Atık ve düzenli depolama alanları, aktarma istasyonları, vah-
şi döküm alanlarının belirlenmesinde ve yapımında Çevre 
Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk alması,
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	Kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşümün önemi ve değeri ko-
nusunda farkındalık oluşturulması, yerel yönetimlerin eğitim 
kurumları ve basın ile iş birliği halinde inisiyatif alması,

	Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan ÇEVKO, TÜRKÇEV, 
PAKÇEV vb. kuruluşların işlevinin yeniden değerlendirilmesi, 
bu kuruluşların idari ve mali yetkilerinin ilçe belediyelerinin 
lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

	Çevre Bakanlığı'nın belirlediği çevre cezalarının uygulanabilir 
makul bir seviyeye çekilmesi,

	Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarife-
lerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmeliği'nde geçen evsel katı atık bedelinin ÇTV'ye ekle-
nerek tek elden yürütülmesi ve belirlenecek oranlarda payların 
büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında paylaştırılması,

	Çevre Kanunu çerçevesinde yetki devri alınmış gürültü, ısınma, 
hafriyat cezalarının tamamının büyükşehir belediyelerine gelir 
olarak kaydedilmesi (Halihazırda gürültü ve ısınma bedellerinin 
tamamı, hafriyat bedellerinin ise %50'si büyükşehir belediyele-
rine %50'si Maliye Bakanlığı'na aktarılmaktadır),

	Orman vasfını yitirmiş olan orman arazisi ve kullanılmayan ha-
zine arazilerinin hafriyat, katı atık tesisleri olarak değerlendiril-
mek üzere ücretsiz olarak büyükşehir belediyelerine devredil-
mesi,

	Bölgede toplanan atıkların karakterizasyonuna göre Bakanlık 
tarafından bölgesel bazda atık bertaraf/geri dönüşüm, enerji dö-
nüşüm teknolojilerinin belirlenmesi,

	Sahipsiz atıkların bertarafına yönelik yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi hususunda,

	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenleme yapması,

	Koku Yönetmeliği'nde uygulamaya yönelik sorunların gideril-
mesi amacıyla yeniden ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmesi,

	Katı atık bertaraf bedellerinin tamamının belediyelere devredil-
mesi kaydı ile hizmet sınırı genişleyen belediyelerin köy/ma-
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halle yerleşim birimlerine çevre ve temizlik konusunda hizmet 
götürmesine mali olarak katkı sağlanması,

	Atık yönetimi konusunda yönetmelikler yetki ve sorumluluk 
paylaşımı konusunda yeterince açıktır. Yetki karmaşasının ya-
şanmaması için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yönetmelik-
ler çerçevesinde sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi,

	Gürültü haritaları ile eylem planlarının yapılmasında ve iklim 
değişikliğine yönelik çalışmalarda Bakanlığın belediyelere des-
tek olması ve bunları ivedilikle hayata geçirmesi,

	Mahalli Çevre Kurulu'nun tıbbi atık bertaraf ücreti ile ilgili 
farklı uygulamaları dikkate alınarak, MÇK'nın yetki ve işlevinin 
Bakanlık tarafından bölgesel bazda yeniden düzenlenmesi,

	Jeolojik ve ekolojik farklılıklardan dolayı mevzuatın uygulanma-
sında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak Bakanlı-
ğın ilgili mevzuatı bölgesel farklılıklar dikkate alarak yeniden 
düzenlemesi (Depolama sahalarının geçirimsizliğinde kullanı-
lan kil malzemesinin permeabilitesinin değerlendirilmesi…)

	Katı atık depolama sahaları, geçici hayvan bakım merkezleri, 
hayvanat bahçesi, mezarlık alanları vb. vatandaşların hizmetine 
açılan orman arazilerinden ağaç bedelleri ve her yıl ödenen tah-
sis ücretinin kaldırılması

3.1.9.	İmar	ve	Planlama	Hizmetleri	Yönetimi	Sorunlar	ve	
Çözüm	Önerileri

6360 sayılı Kanunun 3.maddesinde, ilçe belediyeleri veya ilçe 
belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri, kanunla 
tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari 
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı kapsamında; yö-
renin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari pro-
jeler yapabilmesi veya yaptırması konusunda yetkilendirilmiştir. Buna 
göre tip mimari projenin uygulanacağı alanın sınırlarını belirlemeye ilgili 
ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilçe beledi-
yesi tarafından mühendislik projeleri yapılacak veya yaptırılacaktır. Bu 
projeler, projeyi hazırlayan belediyeler tarafından başvuru sahiplerine 
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ücretsiz verilecek ve uygulaması denetlenecektir. Bu yönüyle yasa, söz 
konusu alanlarda ilçe belediyelerini güçlendirmektedir.

"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen an-
ket uygulaması ve Ordu İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan 
sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.
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Konu Sorun Çözüm

YEREL FARK-

LILIKLAR

• Mevzuatta yerel farklılıkların dikkate 
alınmaması, İstanbul ve Ankara gibi 
BŞB'leri ile diğer Anadolu illerinin aynı 
kategoride değerlendirilmesi

• Farklı gelişmişlik seviyelerine sahip 
BŞB'leri için farklı yasal düzenlemeler 
yapılması

• Koruma imar planları ve imar yönetme-
liği yapılma aşamasında yerel, sosyo-
kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların 
dikkate alınması

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın böl-
gesel bazda belirleyeceği kriterlere göre 
farklı uygulamalar yapılması

MERKEZ – 

YEREL İLİŞ-

KİSİ

• Plan yapma ve onama konusunda yetki 
devirlerinde yerelden yürütülmesi gere-
ken işler merkezi yönetimin elinde bu 
konuda zorluk yaşanması

• Yerel düzeyde planlamanın mutlaka ye-
rel yönetimler tarafından yapılmasının 
sağlanması

• YİKOB tarafından yürütülen çalışma-
ların Büyükşehir Belediyelerininki ile 
çakışması

• Tüm yasal mevzuatın gözden geçirilmesi, 
görev, yetki ve sorumlulukların bu mana-
da yeniden tanımlanması.

• Çok sık yapılan İmar yönetmelik ve plan 
değişiklikleri.

• Değişiklikleri sınırlandırıcı, yönetimde 
istikrar sağlayıcı yasal mevzuatın getiril-
mesi, gerekmesi halinde Anayasa'ya bu 
hususun kayıt altına alınması.

• Merkezi ve yerel yönetimler arasında 
koordinasyon eksikliği bulunması, bilgi 
alışverişinde sıkıntılar yaşanması.

• Sağlıklı bilgi alışverişi sağlayacak kanal-
ların tesis edilmesi, merkezi yönetimin 
yerel yönetimlere bakış açısını gözden 
geçirmesinin temini

• Kanun ve sair mevzuatla uygulama fark-
lılıkların giderilmesi, mevzuatı uygula-
mayan belediyeler hakkında somut ve 
gerçekçi yaptırımların getirilmesi (Ör. 
6360 sayılı Kanun'un 3. maddesi, 3194 
sayılı Kanun'un 27. maddesi, Plansız 
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 57. mad-
desi kendi içerisinde çelişmektedir).

• Yasal mevzuattan kaynaklanan yanlış-
lıklar.

• Tapu Kanunu 21. maddesine göre ya-
pılan ihdasların ilçe belediyeleri adına 
değil büyükşehir belediyeleri adına ya-
pılması.

• Bakanlık tarafından kullanılan yetkilerin 
yerel gerçeklerle örtüşmemesi, kararlar-
da isabet sağlanamaması.

• OSB'ler, yatırımcılar ve diğer alanlarda 
yer tahsisi konusunda Büyükşehir Bele-
diyelerinin yetkilendirilmesi (Limanlar, 
Turizm alanları, Kıyı planları, Dolgu 
alanları, Karayolları, Demir yolları gibi 
alanlarda plan yapılırken ve karar veri-
lirken).

MERKEZ 

– MERKEZ 

İLİŞKİSİ

• Farklı bakanlıklar tarafından yapılan 
imarla ilgili düzenlemelerde koordinas-
yon olmaması nedeniyle, birbiri ile çeli-
şen uygulamalar.

• İmar konusunda tek bir bakanlığın koor-
dinatör olarak görevlendirilmesi, karar-
lar ve uygulamalar arasında eşgüdüm bu 
bakanlık tarafından yürütülmesi.
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BŞB – İLÇE 

İLİŞKİSİ

• Aynı mevzuatın farklı şehirlerde farklı 
şekillerde algılanmakta ve uygulanması.

• Büyükşehir belediyeleri sınırlarında 
uygulanan İmar Yönetmeliği'nin Bü-
yükşehir Belediyesince çıkarılıp uygu-
lanması.

• Planlama aşamasının sağlıklı biçimde 
yürütülememesi.

• Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gö-
rev, yetki ve sorumluluklarının yeniden 
ve açıkça tanımlanması,

• Bütün planlama sürecinin sağlıklı yöne-
tilmesi açısından planların Büyükşehir 
Belediyesi ile ilçe belediyesi tarafından 
birlikte yapılması, birinin yaptığının 
diğer tarafından sadece onaylanmasının 
yeterli olmadığının kabulü,

• İlçe Belediyelerinden meclis kararı ile 
1/1000 imar planı yapma yetkisinin 
BŞB'sine devir yolunun kullanılması,

• Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm ko-
nusunda yetkilerin ilçe belediyelerine 
verilmesi durumunda bile denetimin 
elden bırakılmaması,

• 5216 sayılı Kanun'a göre İlçe beledi-
yesinden gelen 1/1000 uygulama imar 
planların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklere göre usul ve esas 
yönünden incelenip, eksiklerinin belir-
tilerek onaylanması.

• 5216 sayılı Kanun'da Büyükşehir be-
lediyesinin ilçe belediyeleri üzerindeki 
imar denetim yetkisinin nasıl kullana-
cağının belirtilmemiş olması.

• Yetkinin açıkça tanımlanması ve bir 
Uygulama yönetmeliği çıkarılmak su-
retiyle mevzuatta muğlak hükümler 
belirgin hale getirilmesi (Denetleme ve 
onama aşamalarında tereddütlerin iza-
lesi amacıyla).

• Yasal mevzuattan kaynaklanan sorun-
lar.

• Büyükşehir belediyelerine devredilen 
taşınmazlar ile ilgili tapu kayıtlarında 
mevcut cinslerinin güncellenmesinde 
yaşanan sorunların giderilmesi için cins 
değişikliğinin yapılması (okul, sağlık 
ocağı, köy konağı, vs.)

• BŞB'lerine geçen taşınmazlar üzerinde-
ki takyidatlardan kaynaklanan mülkiyet 
haklarını kullanımını sınırlayıcı engelle-
rin kaldırılması (SGK, Vergi Dairesi, vs.).

• Norm kadro düzenlemelerindeki sorun-
lar ve ihtiyaç duyulan personelin işe 
alınamaması.

• Norm kadroların güncellenmesi ve tek-
nik personel sayı ve niteliklerinin ihti-
yaç oranında artırılması.

İLÇE                            

BELEDİYESİ

• İlçe Belediyelerindeki teknik personel 
eksikliğinin Büyükşehir Belediyesine 
de yansıması suretiyle buralarda perfor-
mans kaybı.

• BŞB ve ilçe belediyeleri için Esnek İs-
tihdam imkânlarının sağlanması yoluyla 
ihtiyaç duyulan teknik personelin piyasa 
şartlarına yakın şartlarla çalıştırılması-
nın önünün açılması için mevzuatta de-
ğişiklik yapılması.
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RİSKLİ ALAN

• Riskli bina ve riskli alan kavramlarıyla 
ilgili algılama ve uygulama sorunları.

• Riskli alan ve riskli yapı ilanı edilmeden 
önce hangi kriterlerin sağlanması gerek-
tiği konusunun netlik kazanması,

• Belediyeler ve bakanlığın birlikte çalış-
ma suretiyle parsel yerine ada bazlı dö-
nüşüm yapması; riskli yapı yerine riski 
alan kavramının ikame edilmesi.

• Riskli yapı kavramının suiistimal edil-
mesi, bina bazında dönüşüm yapılması.

• Altyapı dönüşümü yapılması.

KORUMA 

KURULLARI

• Koruma kurullarının şehrin ve bölgenin 
gerçeklerinden haberdar olmaması ne-
deniyle yerel kalkınma ve kaynaklara 
aykırı kararlar verilmesi.

• Koruma kurullarının iş ve işlemlerinin 
standardize edilmesi, benzer konularda 
farklı farklı kararlar vermemeleri için 
mevzuat değişikliği yapılması,

• Kurullarda BŞB temsilcisinin üye sıfa-
tıyla bulunması ve şehri ve bölgeyi bilen 
kişilerin görevlendirilmesi için mevzuat 
değişikliğine gidilmesi.

KENTSEL 

DÖNÜŞÜM

• Dönüşümün sağlıklı bir anlayışla plan-
lanmaması ve yürütülememesi.

• Şehirlerin röntgeninin çekilerek nereler-
de kentsel dönüşüm yapılması gerektiği 
konusunda master plan yapılması ve uy-
gulanması.

KIRSAL – 

KENTSEL 

ALAN

• 6360 döneminde kırsal alanla ilgili karar 
verirken sorunlar yaşanması, kırsal alan-
la ilgili nasıl bir yaklaşım belirleneceği-
nin açıkça ortaya konulmaması.

• Kırsal, kentsel mahalle ayrımı yapılmak 
suretiyle imar uygulamalarının iki ayrı 
yaklaşım olarak standardize edilmesi,

• İki alanla ilgili yaklaşım farklarının 
açıkça ortaya konulması,

• Kırsal dönüşümün, merkezi yönetim ve 
yerinden yönetim kuruluşlarının işbirliği 
içinde sağlanması.

18. MADDE 

UYGULAMA-

LARI

• 18. Madde uygulamalarında adaletin 
sağlandığı konusunda kamuoyunda ve 
karar vericiler arasında ciddi tereddüt-
lerin bulunması.

• 18. madde uygulamaları için ayrı ve 
müstakil bir yasal düzenleme yapılması,

• Uygulamanın metrekare bazlı değil, De-
ğer	Esaslı	Model uyarınca yapılması.

• Uygulamalardan istenen neticelerin tam 
olarak sağlanamaması.

• Tüm donatı alanlarına alan tahsis edi-
lebilmesi bakımında DOP kapsamına 
alınarak oranın %45'e çıkarılması ve 
KOP uygulamasının tamamen ortadan 
kaldırılması,

• Kadastro müdürlüklerinin 18. madde 
uygulamaları ile ilgili tescil işlemlerin-
deki farklı uygulama ve politikalarının 
ortadan kaldırılması,

• Arsa ve arazi düzenlemeleri uygulama 
yönetmeliğinin 5. maddesinde bahsi 
geçen "konut adalarında 18. madde uy-
gulanır" hükmünün "planın bütününde 
uygulanır" şeklinde değiştirilmesi.
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ARSA/ İMAR 

PLAN VE 

UYGULAMA-

LARI

• Şehir merkezinde yer alan arsaların spe-
külasyon amaçlı olarak tutulması nede-
niyle ortaya çıkan görsel kirlilik ve arsa 
simsarlarına yol verme.

• Alt yapısı tamamlanan ve imar planı 
bulunan parsellerde 3-5 yıl içerisinde 
yapılaşmanın gerçekleşmemesi duru-
munda emlak vergilerinin her yıl %10 
artırılarak tahsil edilmesi,

• Arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili yeni 
yasal düzenlemesinin acilen yapılarak 
imar ile ilgili bazı sorunların çözüme 
kavuşturulması.

• BŞB'lerinde otopark kıtlığı ve trafik yo-
ğunluğu.

• Bina Otoparklarına İlişkin Yönetmelik-
teki"3 binaya 1 otopark" düzenlemesi 
yerine "otopark alanının fiilen üretilme-
si" uygulamasının getirilmesi.

MEVZUAT 

DEĞİŞİKLİĞİ 

BEKLENEN 

DİĞER ALAN-

LAR

• Mevzuattaki yanlışlıklardan kaynakla-
nan kamu görevlilerinin gereksiz yere 
atalete sürüklenmesi.

• 3194 sayılı Kanun'un 32. ve 42. madde-
lerince yapılan kaçak inşaatlarda İçişleri 
bakanlığına yapılan şikâyetlerde müfet-
tişin ‘devlette devamlılık' esasından kay-
naklanan nedenlerle mevcut yöneticileri 
muhatap almasının engellenmesi, tespit 
edilebiliyorsa işlemi tesis edenlerin so-
rumlu tutulması.

• Mevzuatta hiç düzenlenmemiş alanlar. • Baz istasyonları konusunda, Bakanlıkça 
hiçbir kriterin konulmamış ve fiyat belir-
lenmemiş olması hususunda açık düzen-
leme yapılması,

• Üniversite alanları için planlama yapıl-
ması; askeri alanlar ve kamu alanları ile 
ilgili düzenleme ve planlamaların BŞB 
tarafından yapılması,

• Dini tesis projelerinin kontrolü ve stan-
dartlarının belirlenmesi, otopark ihtiya-
cının karşılanması, Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uy-
gunluğunun sağlanması,

• Çevresel Etki Değerlendirmesinde Bü-
yükşehir belediyesinin yetkisinin artı-
rılması. 

3.1.10.	Kırsal	ve	Kentsel	Ulaşım,	Toplu	Taşıma	ve										
UKOME	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

6360 sayılı Kanunla metropoliten alanda hizmet sunan büyükşe-
hir belediyelerinin yetkili olduğu alan genişletilmektedir. Diğer yandan 
il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmakta; merkezin yetki genişliği 
esasına göre yetkilendirdiği valilik makamı YİKOB ile güçlendirilmek-
tedir. Valinin başkanlığında varlık gösterecek bu yapıların ildeki yatı-
rımların etkin yürütülmesi ve yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini 
sağlamak adına kurulduğuna vurgu yapılmaktadır. Kentte, hizmet sunu-
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lacak alanın büyüklüğü, kentsel ekonomik altyapının durumu, hizmet su-
nulan alanın genişlemesi, hizmet tanımlarında meydana gelen niteliksel 
değişim bütünleşik alanlara sahip anakent yönetimlerini yeni arayışlara 
sürüklemektedir. 

6360 sayılı Kanunla kentler; kır ve kent yapısı kaynaşmış, yapı-
sal olarak bütünleşmiş alanlardır. Ancak, her kentsel alan için aynı du-
rumdan söz etmek mümkün değildir. Her bir yerleşim alanının kırsal ve 
kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları birbirinden farklı 
olabilmektedir. Kır ve kentsel alanın bütünleşmiş yapısı, farklı nitelikte 
hizmet üretmek durumunda kalan büyükşehir belediyelerinin kaynak-
larını kullanmasını gerektirecektir. Artan kaynakların bu nitelikteki bir 
çeşitlilik için yeterli olup olmadığı uygulama süreçleriyle ortaya konula-
bilecek bir tespit gerektirmektedir. 

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulama-
sında yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleşti-
rilen anket uygulaması ve Ordu İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır.

	Yeni kurulan büyükşehirlerde UKOME için bütçe bulunmadı-
ğından ilk etapta aksaklıklar oluşabilmekte ve yeni bir bütçe 
düzenlemesi ile sorun aşılmaktadır.
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	Toplu taşıma ve personel giderleriyle ilgili bütçede kısıtlamala-
ra gidilmiştir.

	Hizmet alanı geniş coğrafyaya yayılmış şehirler için maliye ba-
kanlığının bütçesinin nüfusa göre dağıtılması sorun oluşturmak-
tadır.

	Nüfusun az olduğu büyükşehirlerde yaşlı ve engelliler için tanı-
nan ücretsiz ulaşım hizmeti maliyeti karşılamamaktadır. Verilen 
destek nüfusla ters orantılı olmalıdır.

	Borçların ilgili dairelere devredilmesi sıkıntı oluşturmuştur.

	Toplu taşıma ile ilgili bir eğitim programı bulunmamaktadır. 
Günümüzde işler sahada öğrenilerek profesyonelleşerek yapıl-
maktadır.

	Toplu taşıma ile ilgili detaylı bir kanun yoktur. Her belediye 
kendi kurallarını uygulamaktadır.

	Kanun ve yönetmelikler çakıştığı için cezaların yazımında ay-
rımlar ortaya çıkmaktadır.

	Yolların yapımında ilçe belediyesi ile BŞB arasında yetki kar-
gaşası yaşanmaktadır. Küçük ilçe belediyelerinin kaldırılması 
gerekmektedir.

	65 yaş üstü fakat zengin yaşlıların ücretsiz taşınması sıkıntılı bir 
durumdur.

	Aniden çıkan yönetmelik veya uygulamalar sahadaki uygula-
mayla hiç uyuşmayınca sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin; D4 
yetki belgesini ulaştırma bakanlığı veriyor. Çok küçük yerlere 
20-25 tane D4 yetki belgesi veriliyor. Bunların iptal edilmesi 
için ise şans bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen sorunlar ışığında uygulama 6360 sayılı Ka-
nun kapsamında il sınırında işletilen büyükşehir yönetim süreçlerinin 
daha işlevsel hale gelebilmesine yönelik çözüm önerileri şunlardır:

	UKOME'nin kurumlaştırılması ve yetkilerinin artırılması gerek-
mektedir.

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



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları 111

	UKOME ile ilgili yasal boşlukların tespit edilerek giderilmesi 
gerekmektedir.

	UKOME'nin aldığı kararı bir başka kurum yok saymakta veya 
diğer kurumların buradaki kanuni boşluğun eskiden çıkartılmış 
uygulamalarına aykırılık teşkil edebilmektedir. Bu kanunlar dü-
zeltilmelidir.

	Şoförlere hizmet içi eğitim verilmesi ve hizmet içi eğitim alma-
yan şoförlerin yetkilerinin alınması, akıllı kart sisteminin uygu-
lanması ve kartını okutmayan şoförlerin aracının çalışmaması 
uygulamasının yaygınlaştırılması.

	Karar alıcıların netleştirilmesi ve genellikle alanında uzman ki-
şiler karar alma mekanizmasına katılmalıdır.

	Çeşitli kurumların aynı konudaki yetkileri kanunla UKOME'ye 
devredilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

	UKOME ile ilgili kararların alınmasında belli bir iş akış süre-
cinin oluşturulması gerekmektedir. Bu süreç belediyeler açısın-
dan standart olmalı, belediye veya güç otoritelerinin baskıları 
doğrultusunda esnetilmelidir.

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

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

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

	Toplu	Taşıma	Genel	Müdürlüğü	kurulmalıdır. Diğer bakan-
lıklardaki ilgili yetkilerin tamamı bu müdürlüğe devredilme-
lidir. Milli Eğitim gibi diğer uygulamalar UKOME bünyesine 
devredilmelidir.

	Toplu	Taşıma	Kanunu	çıkarılmalıdır.

	Maliye bakanlığının bütçesinin nüfusa göre dağıtılması sorun 
oluşturduğu için dağıtımla ilgili kriter sadece nüfus olmamalı-
dır. Yol ağının büyüklüğü ve niteliği, bölgenin yüzölçümü, iklim 
koşulları, coğrafi koşullar, gelişmişlik seviyesi, yolun kilomet-
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resi kriter olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda oluşturulan bir 
ölçek veya skala ile bütçe dağıtımı yapılmalıdır.

	Turizmin canlanması ve aktif bir şehir yaratılması için altyapı 
yol standardının oluşturulmalı ve ödenekler bu doğrultuda ha-
zırlanmalıdır.

	Şehir planları devlet tarafından hazırlanmalıdır. Ulaşım planları 
ona göre yapılmalıdır.

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

	Yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile mevcut büyükşehirlere 
verilen gelirler aynı olmamalıdır. Örneğin İBB kaynağını kültü-
re aktarabiliyorken, OBB temel ihtiyaçlar için kaynak bulama-
maktadır. 

	Kaynak dağıtımında büyükşehirlerde gelişmişlik düzeyleri kri-
ter alınmalıdır.

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

	Uygulamada pek çok alanda hizmet veren insanların lisansüstü 
eğitimle devam etmesi bakış açısı geliştirilmelidir.

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

	Yeni gelen gençlere yol gösterici kılavuzlar hazırlanmalıdır.

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

	Kurum içi eğitim üniversitelerle birlikte yürütülmeli. Üniversite 
düzeyinde, personeller için özlük hakları vb. konularda eğitim-
ler düzenlenmelidir. Ya da kamu çalışanları ilgi alanlarına göre 
üniversitelerde ilgili derslere katılabilmelidir.

	Örneğin avukatlar teknik konularda uzman değiller. Bu açığın 
kapatılması için üniversitelerin ilgili programlarına katılmaları 
sağlanmalıdır.



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları 113

	Yatırım maliyetleri konusunda kolaylaştırıcı paketler öne sürül-
melidir.

	Toplu taşımacılıkta Ortak ücret toplama sistemi getirilmelidir. 

	İmar planlarına bisiklet yolları işletilmelidir.

	Anketlerle ve elektronik referandumlarla halkın katılımı des-
teklenmeye çalışılmalıdır.

	Valinin görevleri gözden geçirilmeli ve yatırım işlerinde BŞB 
tek söz sahibi olmalıdır.

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

	Bazı hatlardaki toplu taşıma esnafının vergiden ya muaf tutul-
ması ya da %18'den %8'lere çekilmesi gerekmektedir.

	65 yaş üstü için yapılan ücretsiz binişler belli bir şekilde mut-
laka sınırlandırılmalı ve bütün illerde yeknesak sistem kurul-
malıdır. 65 yaş üstü vatandaşlar için binişler tamamen ücretsiz 
olmamalı, belli ücret alınmalıdır. Ücretsiz uygulama sadece dü-
şük gelir düzeyindeki bireylere uygulanmalıdır.

	Akıllı durak, kontrol merkezi sistemleri kurulmalıdır. 

	Engellilere yönelik sistemler geliştirilmelidir.

	İyi uygulama örneklerinin belediyeler arasında paylaşılacağı 
platform kurulmalıdır.

	Az trafiğin olduğu yerlerde döner kavşak uygulanabilir.

	Mevcut araçların dönüşüme uğrayıp uğramamasıyla ilgili dü-
zenlemelerin revize edilmesi gerekmektedir. Merkezin %18'lik 
KDV, akaryakıt gibi konularda özendirici politikalar üretilmesi 
gerekmektedir.

	Şehir merkezinin trafiğinin azaltılması için merkeze araç girme-
mesini sağlayacak dünyadaki uygulamalar denenmelidir.

	Merkezdeki banka, valilik, emniyet gibi birimlerin şehir dışına 
taşınması özendirilmelidir.
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	Dünyadaki iyi uygulamaların örnek alınabilmesi için sağlanma-
lıdır.

	Ayrıca sadece fiziksel değil farklı türden engelli ya da hastaların 
da ücretsiz taşımaya dahil edilmesi gerekmektedir.

3.1.11.	Altyapı	Koordinasyon	Merkezi	(AYKOME)	
Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri

6360 sayılı Kanunla kentler; kır ve kent yapısı kaynaşmış, yapısal 
olarak bütünleşmiş alanlardır. Ancak, her kentsel alan için aynı durum-
dan söz etmek mümkün değildir. Belediye yönetimi, kentsel alan yönetim 
deneyimine sahip birimlerdir. Yasa ile il sınırı olarak belirlenen ölçekte 
kırsal alanların varlığı söz konusudur. Bu alanların yönetimine ilişkin be-
lediye yönetimlerinin hizmet deneyimi bulunmamaktadır. Bu sebeple il 
ölçeğinin belediye modeli ile yönetilmesi pek çok sorunu da beraberinde 
getireceğine yönelik söylemler yasa kapsamında gündeme gelmektedir. 

Her bir yerleşim alanının kırsal ve kentsel alanı, yüzölçümü, hiz-
met talepleri ve nüfusları birbirinden farklı olabilmektedir. Kır ve kent-
sel alanın bütünleşmiş yapısı, farklı nitelikte hizmet üretmek durumunda 
kalan büyükşehir belediyelerinin kaynaklarını kullanmasını gerektire-
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cektir. Artan kaynakların bu nitelikteki bir çeşitlilik için yeterli olup 
olmadığı uygulama süreçleriyle ortaya konulabilecek bir tespit gerektir-
mektedir. 

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen an-
ket uygulaması ve Ordu ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan 
sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

	Yönetmelikte değişiklik yapılarak AYKOME'nin yetki ve so-
rumluluklarının yeniden tanımlanması gerekir.

	Ortak altyapı yatırım alanlarında birlikte hareket etme problemi 
ile karşılaşılmaktadır.

	Elektrik dağıtım şirketlerine uygulanan "Zemin tahrip bedeli fi-
yatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarifesini geçemez" şeklin-
deki kanun maddesinin kaldırılması gereklidir.  Bu üst sınır be-
lirleme konusunda belediyeler arasında farklılar söz konusudur. 
Uygulamada meydana gelen bu farklılıkların giderilmesi için 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler birlikte hareket etmelidir. 

	Merkezi yönetim tarafından hazırlanacak ve AYKOME'yi ilgi-
lendirecek olan kanun ve yönetmeliklerde yerel yönetimlerinde 
görüşü alınmalıdır.

	AYKOME'de işletilen süreçlere uyulması için EPDK kurul ka-
rarı almalıdır. 

	Yönetmelikte belirtilen altyapı koordinasyonlarında kaynak ak-
tarımı için belirlenen tarihlerde yaşanan aksamalar planlamalar-
da sorunlara neden olmaktadır. Geç gelen kaynak aktarımı yapı-
lan işlerin yavaşlamasına ve etkinsizliğine neden olmaktadır. 

	Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri yatırım bütçesinde yer 
almayan harcamalar için bütçelerine ek bir kaynak ayırmalıdır 
(ör. %15). Bu ek kaynak, AYKOME genel bütçesindeki ortak 
harcamalar için kullanılmalıdır.

	Ortak yatırım bütçesi oluşturulamadığı için etkin hizmet sunu-
mu gerçekleştirmek mevcut durumda oldukça zordur. Ortak ya-
tırımlar için bütçe kaynaklarının tanımlanması gerekir. 
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	AYKOME, çalışmalarını kısa ve orta vadeli olarak planlamalıdır. 

	Kanunlarda ceza kesilebilir hükmü var ancak ceza tahsilatına 
ilişkin herhangi bir tanımlama yoktur. Tespit edilen uygunsuz-
luğa ilişkin tanımlama Büyükşehir Belediye Kanununda yapıl-
malıdır. 

	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm proje uygu-
lamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır.  Bütünsel hareket 
etme söz konusu değildir. Su ve kanalizasyon idaresi ile ortak 
bir süreç işletilmesi sağlanmalıdır. Altyapı koordinasyon kurul-
ları kentsel dönüşüm projelerinin paydaşı haline getirilmelidir. 

	İmar plan tadilatları ve kentsel dönüşüm planlama aşamasından 
önce AYKOME süreçleri işletilmemektedir. Bu da kaynak isra-
fına ve hizmetlerin etkinsizliğine neden olmaktadır.

	İnşaat ruhsatlarında su basman aşamasına gelen bir binada abo-
nelik işlemlerinin yapılması gerekir. Müracaat yapıldıktan son-
ra dönüşüm süreçleri işletilmelidir ve imar yönetmeliklerinde 
bu düzenlemelerinde yapılmalıdır.

	Yeni yaparken eskiyi de koruma ve yenileme süreci oldukça 
önemlidir. Altyapı tesislerinin eski olması halinde; yeni ihtiyaç-
lara ve yenilenen üst yapıya göre su kanalizasyon alanlarının iş-
letilmesi uygulama süreçlerinde aksaklıklara sebep olmaktadır. 
Bu süreçte de bir koordinasyonsuzluk sorunu bulunmaktadır. 

	Doğalgaz dağıtım şirketleri yatırım yükümlülüğünü yerine ge-
tirmelidir. Bu şirketler değişik nedenlerle lisans sınırındaki 
yatırım yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa; yıllara sâri olarak 
EPDK, AYKOME'nin de görüşünü alarak yatırım programını re-
vize ettirmeli ve AYKOME'ye sunumunu sağlamalıdır. 

	6360 sayılı Kanun, beraberinde pek çok olumlu söylemle geldi 
ancak merkezi yönetim anlayışı tam olarak değişmedi. Hizmet 
sunumlarında yaşanan merkeziyetçi anlayış sorunlara neden 
olmaktadır. İl sınırında büyükşehir belediyeleri yerel kalkınma 
için verimli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

	Yönetmelikler hazırlanırken genele yönelik düzenlemeler yapıl-
maktadır. Ancak, yerel yönetimlerin AYKOME konusunda ta-
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lepleri ve hizmet nitelikleri farklıdır. Sorunun çözümü için yerel 
yönetimlere yetki devrinin alanı genişletilmelidir.

	AYKOME biriminin aldığı kararlarda etkin ve yetkin olabilmesi 
için daire başkanlığı olarak yapılandırılmalıdır. 

	Hizmet maliyetlerinin karşılanmasında işbirliği yolunun benim-
senmesi gereklidir.

 6360 sayılı Kanun'un altyapısı yönetmeliklerle desteklenerek 
çözümü sağlanmalıdır. 

Paydaşların görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenmelidir. 

	AYKOME, tüm il sınırları içinde bir birim olarak kalmalı, ancak 
yönetmelik desteklenerek yetkilendirilmelidir. Güçlü bir hizmet 
birimi olarak büyükşehir belediyesi bünyesinde kalarak bütün-
cül bir yaklaşım oluşturulabilir. Sorumluluklar ilçe belediyeleri 
ile paylaşılmalıdır. Kent ve kırsal alan sorumluluğunda bir bü-
tün olarak yapılandırılmalıdır.

	Dere ıslahları ile ilgili olarak, havza bazındaki ıslahlar ve yıllık 
ortalama debisi 500 lt /sn üzerinde olan dere ıslahları DSİ tara-
fından, diğerlerinin (yan ve kuru dereler) büyükşehir belediyesi 
yetki ve sorumluluk alanına girmesi sağlanmalıdır.

	Yağmur suyu ile ilgili görev ve sorumluluk alanının belirleme-
sinde belediyeler arasında farklı uygulamalar bulunmaktadır. 
Bütün sularla (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suları) ilgili 
görev ve sorumluluklar, bütçesi karşılanmak şartıyla su kanali-
zasyon idarelerinde olmalıdır. (2560 sayılı Kanun'da düzenleme 
yapılmalıdır.)

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

	Karayolları ile yapılan protokollerde deplase çalışmalarındaki 
giderler EPDK tarafından kabul ediyor. Ancak belediye tarafın-
dan yapılan deplase çalışmalarındaki bedel karayolları tarafın-
dan EPDK'ya masraf olarak gösterilememektedir.

	Protokolle büyükşehir belediyelerine devredilen karayollarına 
ait yollardaki kazı izinleri AYKOME tarafından verilmelidir. 
Ayrıca geçiş bedelleri makul seviyelere çekilmelidir.

	Kaçak ve standart dışı uygulamalardan dolayı AYKOME tara-
fından uygulanan cezai müeyyidelere yönelik açık ve yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

	CBS, iş sonu projeleri olmadan etkili değildir. Doğalgaz hari-
cindeki tüm altyapı kuruluşlarında CBS güvenilirlik problemi 
bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili cezai bir yaptırım sistemi oluş-
turulmalıdır. Altyapı Bilgi Sisteminin (ABS) oluşturulması ve bu 
verilerin güvenilirliği sağlanmalıdır. Trafik bilgi sistemleri, CBS 
ve ABS ile bütünleştirilerek sisteme entegre edilmelidir. Bunun 
yapılabilmesi içinde ilgili tüm kurumlara belli bir süre (2 yıl 
gibi) verilmelidir.

	DSİ, il sınırları içinde isale hatlarının aktarımını yapmakla yet-
kili olan birimdir. Bu çalışmalardan kazı ruhsat bedelinin alın-
masına yönelik bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konuda bir 
düzenleme yapılmalıdır. 
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3.1.12.	Zabıta	Ruhsat	ve	Denetim	Hizmetleri	Sorunlar	ve	
Çözüm	Önerileri

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen an-
ket uygulaması ve Ordu İlinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya çıkan 
sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

	Çatı kanunlardaki değişikliğe paralel olarak ilgili alt mevzuatta 
değişikliğe gidilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

	Zabıta ve Ruhsat denetim alanı genel olarak genel olarak reform 
ihtiyacı bulunan bir alandır. 6360 sonrasında zabıta ve ruhsat 
denetim alanında yaşanan problemlerin bir kısmı bu alandaki 
reform eksikliğine dayanmaktadır.

	Belediyelerin diğer alanlardaki problemleri zabıta ve ruhsat de-
netim alanını da olumsuz ya da olumlu olarak etkilemektedir. 
Özellikle imar denetimi olumlu ya da olumsuz bir zemin oluştur-
maktadır.

	Yeni büyükşehir modeli sonrasında belediyeler arasında farklı 
uygulamalarla karşılaşılmaktadır.
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Yukarıda yer verilen sorunlar ışığında uygulama 6360 sayılı Ka-
nun kapsamında il sınırında işletilen büyükşehir yönetim süreçlerinin 
daha işlevsel hale gelebilmesine yönelik çözüm önerileri şunlardır:

	Kırsal alan ile kentsel alandaki işletme standartlarında farklılık 
olmadığından uygulamada sıkıntılar doğmakta, kentsel beledi-
ye standartlarına aykırı olduğu için birçok işletme yasadışılık 
tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlarda farklı 
ruhsatlandırma kriterleri getirilmelidir. Örneğin benzin istas-
yonları standartları kırsal alanlarda farklılaştırılabilir.

	Zabıta hizmetleri konusundaki mevzuat altyapısı çok çeşitli ve 
fazladır. Özellikle cezaları düzenleyen kanunlar eskimiş du-
rumdadır. Mevzuat altyapısının güncellenmesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. Zabıtalar konusunda bir teşkilat kanunu çıkarıl-
malıdır.

	Belediye cezalarının tahsili konusunda caydırıcı düzenlemeler 
yapılmalıdır. Maliye alacakları benzeri bir statüye kavuşturul-
malıdır. Kabahatler kanunundaki cezaların tekrarlarında adli 
boyutu da olmalıdır.

	Ruhsatlı ancak sürekli ihlallerde bulunan işyerleri sürekli ceza 
kesilmesine rağmen faaliyetlerine devam edebilmektedir. Bu iş-
yerlerine karşı kapatılma cezası getirilmelidir.

	İlçelerdeki zabıta yapılanmasının yeterli olmaması uygulamada 
denetim açığı oluşturmaktadır. Ayrıca, büyükşehir belediyesi-
nin ilçelerdeki zabıta ile ilgili uygulamalarına ilçe belediyeleri 
zorunlu olarak yardım etmesi konusunda yasal düzenlemeye ih-
tiyaç bulunmaktadır. Tersi durumda büyükşehir alanına girdiği 
için ilçe belediyesi müdahale edememektedir.

	Ruhsatlandırma konusunda büyükşehir belediyeleri ilçelerde 
örgütlenememiştir. Vatandaşlar il merkezine gelmek zorun kal-
maktadırlar. Büyükşehir belediyelerinin ilçe örgütlenmelerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.

	Yeni işyeri açıldığında maliyeye bildirilmektedir. Ruhsat de-
netiminin etkinliği için Maliyenin belediyelere bilgi aktarması 
sağlanmalıdır.
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	Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ruhsat bakı-
mından yetki çatışmaları yaşanmaktadır. Bu konudaki ayrımlar 
henüz net olarak yapılmamıştır.

	Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ilan reklam 
vergisi konusunda çatışmaları yaşanmaktadır. Bu konudaki ay-
rımlar henüz net olarak yapılmamıştır. Bakanlıkların ve mahke-
melerin farklı görüşleri söz konusu olmaktadır.

	İmar planları ve imarlı olmayan binaların kırsal alanlarda ve il-
çelerde çokluğu ruhsat ve işyeri denetimini zorlaştırmaktadır. 
Geçici ruhsat adı altında mevzuatta olmayan bir ruhsatlandırma 
yoluna gitmektedirler.

	Taşeron zabıta personeli uygulaması kaldırılmalıdır. Uygulama-
da bir çok sıkıntıya yol açmaktadır. Zabıta mesleğine giriş süre-
ci yeniden tasarlanmalıdır. KPSS dışında belediyelerin kendile-
rinin alım yapmasına imkan tanınmalıdır. 

	Zabıtaların özlük hakları iyileştirilmelidir. Yıpranma payı uy-
gulaması, görev risklerinde hukuki destek sağlanması, çalışma 
saatlerinin personel sayısının arttırılarak uygulamada 40 saate 
indirilmesi sağlanmalıdır.

	Zabıtanın imajının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ge-
rekmektedir. İsmi ve üniforma değişebilir.

	Zabıta denetimlerinde ihtiyaca göre tarım il müdürlüğü ya da 
mühendisler odasında destek teknik eleman desteğin sağlanma-
sı gerekmektedir.

	AVM'lerin içindeki dükkânların ve otoparkların ruhsatlandırıl-
ması, denetimi konusunda mahkemelerin ve bakanlıkların farklı 
görüşleri bulunmaktadır. Dükkânların ruhsatlandırması ve de-
netimi ilçe belediyelerine ait olmalıdır. Otoparkların denetimi 
konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.

 Belediye cezalarının tebliği konusundaki yasal düzenlemeler 
geliştirilmelidir.

	Zabıtanın geliştirilmesi konusunda belediye birlikleri ve diğer 
ilgili kuruluşların eğitim vb. destekleri önemlidir.



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları122

	Zabıta konusundaki iyileştirme adımları sonrasında uzmanlaş-
maya yönelik düzenleme ve uygulamalar yapılmalıdır

	Trafik yönetimi ve denetimi konusunda zabıtanın yetkileri arttı-
rılmalıdır. Özellikle toplu ulaşımın denetimi, ağır tonajlı araçla-
rın denetimi ve park konusunda emniyetin zabıta ile bilgi payla-
şımı yapması sağlanmalıdır.

C.	ANTALYA	ÇALIŞTAYI

3.1.13.	Su	ve	Kanalizasyon	Hizmetleri

6360 sayılı Kanunla kentler; kır ve kent yapısı kaynaşmış, yapı-
sal olarak bütünleşmiş alanlardır. Ancak, her kentsel alan için aynı du-
rumdan söz etmek mümkün değildir. Her bir yerleşim alanının kırsal ve 
kentsel alanı, yüzölçümü, hizmet talepleri ve nüfusları birbirinden farklı 
olabilmektedir. Kır ve kentsel alanın bütünleşmiş yapısı, farklı nitelikte 
hizmet üretmek durumunda kalan büyükşehir belediyelerinin kaynak-
larını kullanmasını gerektirecektir. Artan kaynakların bu nitelikteki bir 
çeşitlilik için yeterli olup olmadığı uygulama süreçleriyle ortaya konula-
bilecek bir tespit gerektirmektedir. 
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6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
anket uygulaması ve Antalya ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri aşağıda paylaşılmaktadır.

3.1.13.1.	Mali	Kapasite

	Su ve kanalizasyon idarelerinin sıcak para nakit akışı BŞB yöne-
timi açısından ihtiyaç duyulduğunda başvurulan ve kullanılabi-
len bir kaynak olarak algılanması, su ve kanalizasyon idareleri-
nin hareket alanını daraltmaktadır. Bu bakış açısının değişmesi 
önemli bir adım olacaktır. Bununla birlikte su bedeli olarak 
alınan tutarların başka alanlara aktarılmasının etik olmayacağı 
vurgulanmıştır.

	Farklı birim ve kurumlardaki su ile ilgili işlemlerin su ve kana-
lizasyon idarelerine aktarılmasında merkezi idarenin kullanmış 
olduğu mali kaynakların da aktarılması gerekmektedir.

	Sürekli hizmet prensibiyle çalışan Su ve kanalizasyon idareleri 
personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.
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	Su ve kanalizasyon idarelerinin mahkeme harçlarından muaf tu-
tulmalıdır.

	Su ücret tarifesinde çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerden 
daha çok sosyal denge ağırlıklı bir fiyat politikası belirlenmeli-
dir.

	Su ve kanalizasyon idarelerinin topladığı paranın %1'ini bakan-
lığa devretmektedir. Bakanlığa devri zaten kaynak sıkıntısı olan 
kurumları olumsuz etkilemektedir.

	KDV uygulaması Su ve kanalizasyon idarelerinin ihalelerini 
reel olarak maliyetini artırmaktadır. Bu uygulamanın büyükşe-
hir belediyeleri ihaleleri gibi olması gerekmektedir.

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

	Su sayaçları ile ilgili kayıpların %5-10'lar seviyesinde olması, 
bilim teknoloji bakanlığı tasarrufunda olan kontrol ve standart-
ları belirlenirken Su ve kanalizasyon idarelerinin ilgili komis-
yonlarda yer alması sağlanmalıdır.

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

	Harcama yetkililiği bakımından; 5018 sayılı Kanun'un 31. mad-
desine 6. fıkra olarak "2560 sayılı Kanun'a tabii kurum ve kuru-
luşlar için de uygulanır" maddesi eklenmelidir.

	Daha önce merkezi yönetimin yürüttüğü ve halen su ve kana-
lizasyon idarelerinin tarafından yürütülmekte olan işlemlerin 
kaynakları da su ve kanalizasyon idarelerine aktarılmalıdır.

	SKİ hizmetlerinde mümkün olduğu kadar standart tarifelere ge-
çilmelidir.
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3.1.13.2.	Kurumsal	Kapasite

	Su ve kanalizasyon idareleri çalışma prensibi sürekli hizmet et-
meye ve 24 saat çalışma prensibine bağlı olduğundan belediye-
lerin diğer birimlerinden farklı düşünülmelidir.

	Su ve kanalizasyon idarelerin ile ilgili çeşitli birimlerce önceden 
yapılmış değerlendirme toplantılarının sonuçlarının alınacak 
olan kararlarda dikkate alınması önem arz etmektedir.

	Yeni kurulan büyükşehirlerin ilk etapta kırsal alanlara büyük 
yatırım yapmak yerine, gelir getirici merkezlere yatırımlarını 
gerçekleştirmeli, bu gelir döngüsel bir şekilde kırsala yayılma-
lıdır. Bu durum, mali darlık içerisinde olan yeni BŞB açısından 
sürdürülebilir bir mali yönetim sağlamasında yardımcı olacaktır.

	Türkiye Belediyeler Birliği Su Kanunu Tasarısı 31/03/2015 yı-
lında sunulmuştur. Tasarının bu haliyle yasalaşması yeni prob-
lemleri beraberinde getirecektir (örneğin; merkezi yönetime bü-
yük ağırlık verilmiş, yerel yönetimler ihmal edilmiş, su havza 
yönetimlerinde su ve kanalizasyon idarelerinin temsilcilerine 
yer verilmemiş, merkezi yönetime %1 oranında gelir aktarılmış, 
su ve kanalizasyon idarelerinin giderlerini artırıcı düzenlemeler 
yapılmış, su ve kanalizasyon idarelerinin yetkileri ayrıntılı ola-
rak düzenlenmemiş). Bu kanun taslağı belediyeler ile görüşüle-
rek yeniden hazırlanmalıdır.

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

3.1.13.3.	Yetki	Kargaşası	ve	Koordinasyon	Problemi

	İlgili yıl için bir önceki yıl hazırlanan yatırım programı olmakla 
birlikte bu programa bağlı kalınmadığı için işler aksamaktadır. 
Yatırım yaparken büyükşehir belediyeleri ile Su ve kanalizas-
yon idareleri arasında problemler yaşanmaktadır. Her iki kuru-
mun yatırım programının örtüşmesi gerektiği için aradaki koor-
dinasyonun etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bunun 
yanında Genel Sekreter ve yardımcılarıyla su ve kanalizasyon 
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idarelerinin yöneticilerinin belli aralıklarla bir araya gelerek bu 
koordinasyonda etkinliği artırabilirler.

	Su ve kanalizasyon idarelerinin yaptığı altyapı yatırımlarından 
sonra büyükşehir belediyelerinin üstyapı yatırımları genellikle 
zamanında yapılmamaktadır. Bu yatırımlar su ve kanalizasyon 
idarelerinin denetiminde yapılmadığı için altyapı yatırımlarını 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yatırımların büyükşehir bele-
diyeleri tarafından ücretlendirme politikası da gözden geçiril-
melidir.

	AYKOME'de alınan kararların uygulanmasında problemler ya-
şanmaktadır. Alınan kararların ilgili birimlerce bağlayıcılığı ol-
malıdır.

	Yağmur sularının hangi kurumun sorumluluğunda olduğu net 
bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu konudaki farklı yetki ve gö-
revler su ve kanalizasyon idarelerine devredilmelidir. İhtiyaç 
duyulacak kaynak su ve kanalizasyon idarelerine aktarılmalıdır.

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

	Tarım arazilerinin sulanmasıyla ilgili yetki kargaşası çözümlen-
meli, bu konuda yürütülecek projelerde farklı birimlerdeki ko-
ordinasyon etkin bir şekilde sağlanmalıdır.

	Genel olarak su ile ilgili tüm hizmetlerin (su getirme, kanalizas-
yon, yağmur suyu, yer altı suları, su kaynakları, sulama, su ürün-
leri üretimi yapan tesislerin ruhsatlandırılması ve kiralanması 
vb.) su ve kanalizasyon idareleri tarafından yerine getirilmesi, 
bu konuda farklı birimlerdeki yetki ve sorumlulukların su ve ka-
nalizasyon idarelerine devredilmesi gerekmektedir.

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

	Katı atık yönetmeliği ile Su ve Kanalizasyon İdareleri Kanunun-
daki uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.
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	Su ve kanalizasyon idarelerinin akredite olmuş laboratuvarları 
olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı resen su analizleri yapmakta-
dır. Yüksek maliyetli ve etkin olmayan yöntemlerle yapılan bu 
analizlerin hem sonuçları tartışılır hem de maliyeti yüksektir. 
Denetim ve kontrol yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından yürütül-
melidir.

	YİKOB (Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı), DSİ, Çevre 
Bakanlığı gibi kurumların BŞB sınırları içerisinde su ile ilgili 
alacak olduğu tüm kararların SKİ ile koordineli bir şekilde yü-
rütülmesi sağlanmalıdır.

	Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin yatırım bütçesi olduk-
ça sınırlıdır. Büyük yatırımların finansmanı ancak yabancı kay-
nakla sağlanabilmektedir. Bu durum büyükşehir belediyelerinin 
mali açıdan sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Merke-
zi yönetim yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin bu kaynak 
problemini temelden çözecek mali bir çözüm getirmelidir.

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

3.1.14.	Mülki	İdare-Belediye	İlişkileri

6360 sayılı Kanun gerekçesinde yer verilen konulardan biri, ye-
relde demokratik katılım imkanlarının oluşturulmasıdır. Farklı ölçekte 
belediye yönetimleri için ortak yönetim sistemi benimsenmesi neticesin-
de ortaya çıkabilecek yerel ve yönetsel katılım sorunları yasanın günde-
me gelmesinde önemli bir etkendir. Anayasal çerçevede yer alan il özel 
idarelerinin ve köy yönetimlerinin büyükşehir olan 30 ilde tüzel kişili-
ğine son verilmesiyle ortaya çıkan "bütünşehir" yönetiminden sorumlu 
büyükşehir belediyeleri ile mülki idare arasında ilişki düzeyleri ve uy-
gulama süreçleri, bu kapsamda gündeme gelen eleştirilerin tespiti yerel 
yönetim reformlarının geleceğine yönelik tespitlerde bulunabilmek için 
önemlidir. 

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değer-
lendirme Projesi kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasın-
da yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
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anket uygulaması ve Antalya ilinde yapılan çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

	6360 sayılı Kanun sonrası Köy tüzel kişiliğin kaldırılması ile 
Muhtarlık görevi bir meslek haline geldi ve Muhtarlık mesle-
ği değişim sürecine girdi. Bu gelişmelerle birlikte mahallelerde 
genç muhtarlarında sayısı artmıştır.

	Muhtarların yaşadıkları muhatap sorunları Muhtarların doğru-
dan büyükşehir belediyesine başvurması.

	Sorunun çözülememesi den dolayı ilçe belediyelerini geçip Bü-
yükşehirlere başvurulmaktadır.

	Tüm bu durumların ardından Konya'da Muhtarlık	Bilgi	Siste-
mi kurularak Muhtar-BŞB arasındaki ilişkileri artırdığı gözlen-
miştir. Bundan naşi Muhtarlarla BŞB bürokratları düzenli olarak 
bir araya gelerek sorunların tek elden çözülmesi kolaylaşmıştır.

	Kır/Kent mahalle ayrımına BŞB ve İlçe belediyeleri yöneticileri 
dikkat etmesi gerekli olduğu yasa sonrası daha da belirginleş-
miştir. Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyesi mahalle farkı 
gözetmeden hizmet götürmesi bir takım sorunları ortaya çıkar-
mıştır, çünkü köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ile sosyal hayat 
değişmeden devam etti. Bundan Kır/kent ayrımına dikkat edil-
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mesi oldukça önemlidir. Kır mahalleleri için ayrı bir imar planı 
ve gelir toplama sistemi olmalı, tip projeler yapılmalıdır.

	Büyükşehir belediyelerinde tek başkan olmalı bu eyalet sistemi 
demek değil, özellikle küçük ilçelerde kaynaklarda israf oluşa-
bilmektedir.

	Büyükşehir belediyelerinin meclisi Yerel Parlamento konumun-
dadır.  İlçe belediye başkanı seçimi olmaksızın belediye mecli-
sinden orayı yönetmek üzere bir kişi atanabilir.

	Büyükşehir tek bir bütçeyle yönetilmelidir ve ayrıca Büyükşe-
hirlerde iç içe geçmiş bir örgütlenme görünmektedir bu durum-
dan çözümlenmelidir.

	30 Büyükşehir dışındaki İllerde "Bütünşehir Modeli" uygulan-
malı, Türkiye'de Büyükşehir ve Bütünşehir Modeli olarak iki tür 
model uygulanmalıdır.

	Merkezi idarenin Taşra örgütlenmesi, ölçeğe ve bölgeye göre 
farklılaşmalıdır. Her il kendi sorununa göre yönetilmelidir. Her 
ile aynı şablondan bakmak, aynı metotlarla ve aynı enstrüman-
larla yönetmek sorunlara yol açabilmektedir. YİKOB'un bu ihti-
yacı giderebileceği düşünülmektedir.

	Mülki idareler-BŞB ilişkilerinde belediyelerin iyi yönetildiği 
yerlerde bir sorun çıkmadığı aşikârdır.

	Muhtarlıkların Kimlik Paylaşım Sisteminde olmaması güvenlik 
açısından soruna yol açabiliyor. Mahalleliyi daha iyi tanımla-
yabilmek adına muhtarlara kimlik paylaşımına ilişkin yetki ve-
rilmesi gerekmektedir. Muhtarlar bu konuda sorumlu ve yetkili 
olmalı ve bunu da yetkili idareyle paylaşmalıdır. Muhtarlardan 
ikametgâh alınması sistemin akarlığı için kolaylık oluşturmak-
tadır. Bunun içinden muhtarlara çeşitli yerden veya merkezi 
idareden pay verilebilir (ör. İlçe Belediyesi emlak gelirinden 
pay verilebilir.

	Muhtarlıklar nüfusuna göre birçok çalışanı olan bir birim olarak 
örgütlenebilir. Böylece Muhtarın tüm mahalleyi tanıması sağ-
lanabilir. Muhtarlıklar İl Nüfus Müdürlüklerince denetlenmeli-
dir. Mahalle büyüklükleri gözden geçirilmelidir. Özellikle Kent 
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Merkezindeki muhtarlıkları optimum büyüklüğe göre planlan-
ması gerekir. Büyük muhtarlıklar küçültülmeli, Küçük muhtar-
lıklar büyütülmelidir.

	İl sayısı ve ilçe sayıları azaltılmalıdır. İnsani ve ekonomik kay-
nakların daha etkin ve verimli olarak kullanılması sağlanması 
gerekmektedir.

	Belediyelerle Mülki idareler arasında veri paylaşımında sorun 
yaşanmaktadır. Bu da karşılıklı olarak idarelerin projelerini et-
kilemektedir. Yüksek güvenlik gerektiren veriler haricindeki 
verilerin karşılıklı olarak paylaşılması gerekmektedir. TAKBİS, 
SOYBİS ve MERNİS vb. bilgilerin paylaşılması önemli derece-
de hizmet alanları açmaktadır. Aynı şekilde Belediyelerde oluş-
turulan sistemlerin mülki idareyle paylaşılması gerekmektedir.

	Yeni mahalle kurulması sürecinde Büyükşehir belediyesinin 
yetkisinin olmaması (Belediye Kanunun 9 uncu maddesi) ve 
altyapı, yol ve diğer hizmetlerin planlanmasında sorunlara yol 
açmaktadır. Büyükşehir Belediyelerinin de sürece dâhil olması 
yönünden yazılı düzenleme yapılması gerekmektedir.

	Mülki idarelerin BŞB'lerindeki fonksiyonlarından biri Muhtar, 
İlçe belediyesi ve BŞB arasında Koordinasyon sağlamak olma-
lıdır. Buna yönelik olarak Belediye mevzuatında düzenleme ya-
pılmalıdır.
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3.1.14.1.	Kaldırılan	İl	Özel	İdareleri	ve	Belde	Belediyeleri

	İl özel idarelerin ve belde belediyelerinin kapatılması doğru bir 
karardır.

	Nüfusu belli bir değerin (en az 10.000) altında olan ilçe beledi-
yeleri kaldırılmalıdır.

	Köy tüzel kişiliklerin devam ettirilebilirdi, ancak Belediye yö-
neticileri Kent ve Kırsal ayırımı yaparak köyleri yönetmelidir.

	İmar yetkisi de tek elde toplanmalıdır.

	İl özel idareleri tüm illerde kapatılarak, bütünşehir modeline geç-
melidir.

	Valiler her şeyi ile doğrudan "başkana" bağlanmalıdır. Şu an İç 
İşleri Bakanlığının memuru gibi çalışmaktadır.

	Kaymakamlıkların mevcut durumu korunmalıdır.

	Mülki İdare ve yerel yönetimleri rakip olarak görünmemelidir.

	Merkezi idarenin Bölge Müdürlükleri ya kapatılmalı ya da ku-
ruldukları ilin valisine bağlanmalıdır.

	Belediyelerin merkezi idarede daha iyi sahiplenmesi gerekmek-
tedir. Merkezi idarenin gıda da olduğu gibi bazı yetkileri merke-
ze çekmiştir. Bu yerelleşmeye aykırı bir süreç oluşturmaktadır.

3.1.14.2.	Yatırım	İzleme	ve	Koordinasyon	Kurulu	
Başkanlığının	Kurulması	(YİKOB)

	Belediyeler, YİKOB'a rakip olarak bakmamalıdır. YİKOB'lar 
ihtiyaç halinde fonksiyonlarını ifa etmelidir. YİKOBlar Merke-
zin Taşrayla iletişimini sağlayan bir kurum olarak çalışmalıdır.

	YİKOB'lar Valiliklerde Koordinasyon görevini ifa etmelidir. Va-
lilikler de bazı birimlerin görevlere YİKOB'a devredilmelidir.

	Kurumsal yapılar "en iyi" ye göre nede en kötüye göre oluşturul-
malıdır.

	İdari vesayete ihtiyaç devam etmektedir. Özelikle güvenlik ihti-
yacın olduğu dönemlerde idare vesayete gereklidir.
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	Merkezi hükümet ile yerel yönetim arasında hizmet geçiş genli-
ğine ihtiyaç var. Merkez Yerel arasında eğitim vb. yatırımlarda/
hizmetlerde işbirliği sağlanmalıdır.

	BŞB'lerde eski merkez ilçe konumundaki kaymakamlıkların 
kaldırılması tartışılmalıdır.

	Kaymakamlıklarda nitelikli ve tecrübeli personel ihtiyacı vardır.

	YİKOB'lar kaynak oluşturma ve harcamalarda esneklik sağla-
ması yönüyle önemlidir.

	Valiliklerin daha hızlı karar alma ve uygulamasına imkân oluş-
turmuştur. 

3.1.14.3.	Yerel	Yönetimler	Gözüyle	Mülki	İdare	İlişkileri

	Genel sekreterlerin protokoldeki yerinin belirgin hale getiril-
mesi gereklidir. Çünkü farklı valiliklerde protokoldeki yerleri 
farklılık göstermektedir.

	Yeni kurulan büyükşehirlerin, merkezi idare tarafından tam ola-
rak benimsemesi uzun zaman almaktadır.

	Büyükşehir teşkilatı kurulduktan sonra Valilik ve Kaymakam-
lığın prestiji azaldı. Özellikle Kaymakamlık işlevsiz bir makam 
haline geldi.
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	Büyükşehir ve Büyükşehir belediyeler açısından Kaymakamlık-
lar ile ilişkilerde sorun teşkil eden durumlar ortaya çıkmamak-
tadır.

	Merkezi idarenin bazı teşkilatlarının görev ve yetkileri (Gençlik 
spor, Kültür) Büyükşehirlere devredilebilir.

	Yerel yönetimlerin örgütsel yapısını kendi yapılanması kendi 
eliyle yapması gereklidir.

	BŞB ile Büyükşehir ilçe belediyeler arasında iletişim artması 
için sorumlular (Koordinatör gibi ) görevlendirildi. Bu durumun 
negatif yanları ortaya çıkmıştır. Örneğin, dikey ve yapay örgüt-
lenme arasında arada kalan bir konumda yer almaya başladı.

	Yerel Yönetimler Uzmanı gibi bir kadro türü oluşturulmalı ve 
ilerlemesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gereklidir.

	Yerel Yönetimler kendi personeli kendisi almalı ki nitelikli per-
soneli istihdam etmiş olacaktır.

	Kamu görevlilerin merkezi idareyle karşılaştırıldığında Yerel 
yönetimlerin payının çok az olması negatif bir durum oluştur-
maktadır (Uygulamacıların kamu personeli merkezi idareye göre 
az olması).

	Merkezi hükümetin görevlerinden olan Adalet, emniyet, örgün 
eğitim, sağlık gibi temel kamusal hizmetler hariç diğer taşra 
görevlerinin büyükşehir belediyelere devretmesini hizmetlerin 
daha etkin, ekonomik ve verimli sunulmasını saklayacaktır.

	Söz konusu görevlerin devri ihtiyaca göre ve dönemsel olarak, 
Büyükşehir belediyesi, Valilik ve Bakanlık arasında ittifakla 
alınabilecek bir kararla yapılması uygun olacaktır.

	Büyükşehir Norm kadrosunda trafik zabıta kadrosu olmalıdır.

	Merkezi idarenin emniyet teşkilatı birçok ihtiyacı (Personel, 
Araç vb.) Büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanmaktadır.

	Çöp depolama alanların belirlenmesi konusunda Merkezi idare 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi) ile BŞB aralarında görev, 
yetki ve sorumluluk paylaşılmalıdır.
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	Su havzaları, tarımsal sulamalar ve dere ıslahları konusunda 
merkezi idare ve Büyükşehir belediyeleri arasında yasadaki so-
rumlulukların netleştirilmesi lazım.

3.1.15.	Büyükşehir	Belediyeleri	ve	Büyükşehir	İlçe	
Belediyeleri	İlişkileri	

6360 sayılı Kanun ile il sınırında yönetim süreçlerinin hayata geçi-
rilmesi, il sınırında hizmet sunmakla görevli büyükşehir belediyeleri ile 
ilçe sınırlarında görevli ilçe belediyeleri organlar arası ilişki sorununu da 
beraberinde getirmektedir. Özellikle kanunla sınırları il sınırına çekilen 
büyükşehir belediyeleri ile yönetim yetkisi ilçe sınırına çekilen ilçe be-
lediyeleri arasındaki ilişki bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. 

6360 sayılı Kanun kapsamında güdeme gelen konulardan biri, 
kanunun uygulama sürecinde muhatap sorunudur. Kanun ile büyükşe-
hir belediyelerinin yetkili olduğu alanın il sınırına kadar genişletilmesi 
mekânsal planlama pratiğini de beraberinde getirmektedir Bu kapsamda, 
büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında, coğrafi sınır ve yet-
ki temerküzünden kaynaklanan muhatap sorununun seyri tespit etmek 
önemlidir. Bu hususta 6360 sayılı Kanun, il içerisinde coğrafi sınır ve 
yetki sorunlarını büyük ölçüde çözmüş; temel yerel sorun ve hizmetlerde 
muhatabın kim olacağı sorununa kesin çözüm getirmiştir söyleminin uy-
gulama süreçleriyle ne ölçüde kuvvetlendirildiğini ortaya koymak yasa-
nın geleceğine ilişki değerlendirmelere yapmak için gereklidir. 
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"6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlen-
dirme Projesi" kapsamında uygulanan iki bölümlü anket uygulamasında 
yer alan genel nitelikli ve detaylı sorular kapsamında gerçekleştirilen 
anket uygulaması ve Antalya İlinde yapılan  çalıştay neticesinde ortaya 
çıkan sorun tespitleri ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

BÜYÜKŞEHİR	
VE	İLÇE	
BELEDİYELERİ	
ARASINDA	YETKİ	
PAYLAŞIMI

Sorunlar
• İmar planlamasında ortaya çıkan sorunlar, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar 

planlarının hazırlanma yetkisinin farklı belediyelerde olması. 
• Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşası sorunu.
• Yol konusundaki uygulama sorunları her il için farklılık gösteriyor
• (Grup yol sorunu)

Çözüm	Önerileri
• İmar ve planlama hizmetleri ile ilgili tüm yetki Büyükşehir belediyelerine 

verilsin.
• Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki tanımlamalarının açık ve anlaşılır 

hale getirilmeli.
• Madencilik faaliyetleri ile ilgili tüm yetki Büyükşehir belediyelerine ve-

rilmeli.
• Vali başkanlığında, BŞB belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının olduğu 

bir toplantıda sınırlarla ilgili sorunlara çözüm getirilebilir. Bu konuda mev-
zuatta bir düzenleme yapılabilir. 

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

BÜYÜKŞEHİR	
BELEDİYELERİNİN	
ÖLÇEKLERİNİN	
GENİŞLEMESİNİN	
ORTAYA	ÇIKARDIĞI	
SORUNLAR

 Sorunlar
• Birimler ve hizmetler arasında koordinasyon sorunu.
• Büyükşehir ve merkez ilçelerin yetkilendirilmesi konusunda karşılaşılan 

sorunlar.
• Büyükşehir ölçeğinde başlatılan geniş kapsamlı bir çalışma alt birimlerde 

uygulanırken sorun yaşanıyor.
• İlçe belediyelerinin kaynak sorunu
• Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde mesafenin uzamasından kaynaklanan 

ulaşım hizmetleri sorunu.

Çözüm	Önerileri
• Büyükşehir ile ilçe belediyelerinde, ayni hizmeti yürüten birim çalışanları 

haftalık ya da aylık koordinasyon toplantıları yapabilir. 
• Uygulayıcıların iyi niyetli ve iletişime açık olması koordinasyon sorunla-

rının çözümde etkili bir yol olarak kullanılabilir. İyi niyetli  iletişim için 
hizmetçi eğitim çalışmaları yararlı olabilir. 

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

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

• Şehir içi-şehir dışı ulaşım hizmetine yönelik bir tanımlama yapılmalı.
• Merkez dışında kalan ilçe belediyeleri güçlendirilmeli.
• Geniş ölçekli yatırım hizmetleri Büyükşehir tarafından, küçük ölçekli hiz-

metler ilçe belediyeleri tarafından yerine getirilmeli.
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YERLEŞİM	
ALANLARININ	
İDARİ	TAKSİMİNİN	
GÜNCELLENMESİ	
İHTİYACI	

 Sorunlar

• Köy ya da mahallelerin bağlı bulundukları ilçelerin uygunluğu ile ilgili so-
runlar

• Etkinlik ve verimlilik açısından ilçelerin sınırlarının gözden geçirilmesi 
sorunu

 Çözüm	Önerileri

• 6360 sayılı Kanun sonrası ilçe sınırları yeniden gözden geçirilmelidir

• Büyükşehir, Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında fiziki bölüşümden çok 
görev bölüşümü ön plana çıkarılırsa sorun çözümü sağlanabilir.

• Merkez ilçedeki belediye görevleri ile merkez ilçe dışında kalan ilçe beledi-
yelerinin görevleri mevcut kanunda aynı şekilde tanımlanmaktadır. 

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

KIRSAL	
ALANLARLA	İLGİLİ	
SINIRLILIKLAR

Sorun

• 6360 sayılı Kanun ile kentsel alan içinde getirilen düzenlemeler eski köy-
lerde yeni mahallelerde hemşehrilerin geçim kaynağı olan hayvancılığı im-
kansız hale getirmektedir. 

Çözüm	Önerileri

• İmar plansız alanlarda hayvan bakımı mümkün olmalı. Bu konuda mevzu-
atta bir düzenleme yapılmalı.

• Kırsal-Kentsel mahalle ayrımına gidilmeli.

• 6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen birimler için özel bir dü-
zenleme yapılabilir (Belediye meclis karar vb. yollarla). 

• Var olan durumu korumaya dönük bir düzenleme yapılabilir.

• Hayvancılık konusunda, büyük çiftlik kurulumlarını özendirecek uygula-
malar hayata geçirilebilir. 

• Ruhsat alım süreci kolaylaştırılmalı

KALİTE	SORUNU

Sorun

• Zihniyet sorunu

• Hizmet standartlarının belirsizliği sorunu

• Denetim ölçütlerinin belirsizliği sorunu

Çözüm	Önerileri

• Kamu kaynaklarının kullanımı, vatandaşların hizmet taleplerinin gideril-
mesi için profesyonel eğitim süreçleri işletilmeli.

• Tüm belediyelerin uymak zorunda olduğu yerel hizmet standartları bilimsel 
olarak belirlenmeli ve bu standartlar mevzuatla desteklenmeli.

• Belediyeler üzerine Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin her ilde  aynı dü-
zeyde denetimlerini gerçekleştirmesi

• Denetim göstergeleri amacına uygun şekilde yeniden tasarlanmalı ve uy-
gulanmalı.

• Belediyelerin denetlenmesi sırasında denetimle ilgili standartlar dikkate 
alınmalı. 
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1980'lerden sonra başlayan büyükşehir yönetimleri 2000'li yılların 
başında radikal reformlar ile çok farklı bir noktaya gelmiştir. İlk önemli 
reform olan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu 5393 sayılı 
Belediye Kanunu izlemiş, en son halkayı ise 6360 sayılı Kanun oluş-
turmuştur. İstanbul ve Kocaeli ile pilot uygulamasına başlanan belediye 
hizmet sınırlarının mülki sınırlara çekilmesi, ilgili kanunla birlikte tüm 
büyükşehir belediyelerinde uygulanmaya başlamış ve büyükşehir yöne-
timi olarak mevzuatta yerini almıştır.

Hizmet sınırının mülki sınırlara çekilmesi beraberinde, bu sınırlar 
içerisinde yerel hizmetler sunan il özel idarelerinin de yetkilerinin ve 
kaynaklarının bir kısmını büyükşehir yönetimlerine devretmesini getir-
miştir. Böylece belediye yönetimleri, yalnızca kentsel hizmetleri sunan 
yerel birim olmaktan çıkmış, kırsal alanlara da hizmet sunan bir birime 
dönüşmüştür. Elbette bu dönüşüm demokratikleşme, katılım ve merke-
zi vesayetin kırılması gibi noktalarda demokratik görülse de, anayasaya 
aykırılık, yerelde merkezileşme, kırsal alanın yok edilmesi gibi bir takım 
eleştirilere de maruz kalmıştır.

Kaleme alınan bu bölüm, yukarıda bahsedilen eleştiriler ve kanu-
nun getirdiği yeniliklerden bahsediyor olsa da, ağırlıklı olarak ve özellik-
le yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin yaşamış ve yaşamakta olduk-
ları "dönüşüm sancılarına" ağırlık vermektedir. Bu doğrultuda ilk olarak 
6360 sayılı Kanun'un Türk Kamu Yönetimine kazandırdığı yeniliklerden 
bahsedilmiş, kanunun genel hatlarıyla tanıtımı yapılmıştır. Ardından ge-
len başlıktaysa, kanuna yöneltilen eleştirilerin başını çeken, merkezileş-
me-yerelleşme tartışmaları objektif bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. 
Çünkü 6360 sayılı Kanun'a yöneltilen yerelde merkezileşme eleştirisi 
kanunun eksik yönlerinden dolayı, uygulayıcıların da sıkça ifade ettiği 
bir sorundur.

Giriş mahiyetindeki ilk iki başlıktan ardından, 6360 sayılı Kanun 
sonra büyükşehirlerde yaşanan dönüşüm ve sorunlar kaleme alınan diğer 
çalışmalardan derlenerek verilmiştir. Bilindiği üzere İstanbul ve Kocaeli 
dışarıda tutulursa, kanundan iki tür büyükşehir belediyesi etkilenmiş-
tir. Birinci grup, daha önce büyükşehir olan, fakat 6360 sayılı Kanun'la 
hizmet sınırları mülki sınırlara genişleyen büyükşehirlerden, ikinci grup 
ise bu kanunla kurulan yeni büyükşehirlerden oluşmaktadır. Elbette bu 
iki grubun tecrübeleri farklı olacaktır. Bundan dolayı örnekler, ayrım göz 
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önüne alınarak seçilmiştir. Son başlıkta ise YERELSEN'in koordinasyo-
nunda gerçekleşen çalıştayların çıktıları kullanılarak, dönüşüm süreci-
nin genel bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır.
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4. 
DÖNÜŞÜM	SÜRECİNİN

	YÖNETİMİ

4.1.	6360	Sayılı	Kanunun	Getirdiği	Yenilikler

6360 sayılı Kanun21 mevcut yasal düzlem üzerinde bir güncelleme-
den öte bir anlam içermektedir. Kanun, 5393 ve 5216 sayılı Kanunlar'la22 
başlayan bir reform sürecinin son halkını oluşturmaktadır. Esasında idari 
sistem değişimini öngören düzenlemeler, yalnızca belediye teşkilatlan-
masını değil, aynı zamanda mülki yapılanmada da değişimleri berabe-
rinde getirmiştir. Bu bağlamda, her üç kanunla Türk Kamu Yönetiminde 
meydana gelen değişimin ve ortaya çıkan "yeni" modelin doğru ve ek-
siksiz anlatılması, çıktılarının tespit edilebilmesi ve dönüşüm sürecinin 
doğru yönetilebilmesi için oldukça elzemdir.

1982 Anayasası'nın 127. maddesinde "büyük yerleşimlerinde 
özel yönetim" biçimlerinin oluşturulabileceğinin belirtilmesinin ardın-
dan anayasal temelle ortaya çıkan büyükşehir belediye yönetimleri, ilk 
kuruldukları andan günümüzdeki uygulamasına kadar önemli oranda 
değişikliğe uğramıştır (Zengin, 2014: 95). İstanbul, Ankara ve İzmir ile 
başlayan büyükşehir belediyeleri 1999 yılında 16, 6360 sayılı Kanun'la 
da 30'a yükselmiştir. 6360 sayılı Kanun öncesinde büyükşehir ve büyük-
şehir ilçe belediyelerinde ikili kademe örgütlenmesinde ve kentsel alan 
içerisinde bir yönetim benimsenmiştir (Özçelik, 2014: 1136). Kanundan 
sonra ise ikili kademe korunmakla beraber ağırlık büyükşehir lehine de-
ğişmiş, hizmet alanı kentsel alandan, kırsal alanın da içerisinde yer aldı-
ğı mülki sınırlara genişlemiştir (Arıkboğa, 2012: 4-5).

21 6360 Sayılı ve 12.11.2012 tarihli On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 06.12.2012 Sayı: 28489.

22 5216 Sayılı ve 10.07.2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Yayımlandığı Resmi Ga-
zete: Tarih: 23.07.2004 Sayı: 25531. 5393 Sayılı ve 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu, 
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13.07.2005 Sayı: 25874.
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2012 yılında (büyük oranda) günümüzdeki son halini alan "yeni 
radikal" büyükşehir belediye anlayışı, elbette yalnızca yasa koyucuların 
teorik görüşleri üzerine temellenmemektedir. Değişim sürecinde anahtar 
kelime olan "ölçek ekonomisi" belirleyici olmuştur. Ölçek ekonomisi, 
kamu idaresinde etkinlik ve verimlilik gibi, kamu kaynaklarının kul-
lanımıyla ilgili kavramların bir gereği olan hizmet sunumunda optimal 
büyüklüğün sağlanması şeklinde tanımlanabilir (Atmaca, 2013). Bu doğ-
rultuda hangi sınırların kaynakların etkin kullanımı için ideal olduğunun 
tespit edilebilmesi adına İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerin-
de, il mülki sınırı belediye hizmet sınırı olarak düzenlenmiştir23. 2004 
yılında İstanbul ilinin kentsel alanının, il mülki sınırıyla büyük farklılık 
göstermediği, kırsal alanın nispeten az olduğu düşünüldüğünde, pilot uy-
gulamalardan Kocaeli'nin çıktıları yapılması planlanan reform için yol 
gösterici olmuştur (Bingöl, Yazıcı, & Büyükakın, 2013: 42-43; Yıldırım, 
Gül, & Akın, 2015: 207).

Elbette uygulama alanı bulan reformlar 2005 yılında başlamamış-
tır. AK Parti hükümetinin 2005 öncesinde de ölçek temelli belli giri-
şimleri olmuştur. Kaynakların etkin kullanılması adına, kentleşmenin 
artması sonucu birbirine yaklaşan belediye hizmet alanlarının yeniden 
ölçeklendirilmesi, yerel yönetim alanında AK Parti'nin temel politikası 
olmuştur. Bu doğrultuda işlevsiz yahut birleşme sonucunda daha etkin 
olacağı düşünülen yerel birimler birleşme veya katılma yoluyla dönüşü-
me uğramış, birçok yerel birim tüzel kişiliklerini kaybetmiştir (Zengin, 
2014: 95). Sık sık tekrarlandığı üzere, takip edilen politikanın ana felse-
fesi nüfus ve/veya hizmet alanlarındaki değişimin günün şartlarına göre 
yeniden şekillendirilmesi ve böylece aynı kaynak ile daha fazla iş ve 
hizmet yapabilmedir.

5216 Büyükşehir Belediye ve 5393 Belediye Kanunları ile kaynak-
ların etkin kullanımı ve geçmişteki hataların telafi adına 2008 yılında 
574724 sayılı kanun yasalaşmıştır. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi 
uzun ve tartışmalı bir süreç içerisinde uygulanan kanun, nüfusu oldukça 

23 5216 sayılı kanunun geçici 2. maddesi: "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir 
belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır." 

24 5747 Sayılı ve 06.03.2008 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete 
Tarihi: 22.03.2008 Sayısı: 26824.
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az olan belediyelerin ya köye/mahalleye dönüştürülmesini ya da birleş/
katılma yoluyla tüzel kişilerini kaybettirilmesini düzenlemektedir (Can-
polat, 2010: 79). Anlaşılacağı gibi bahsi geçen ilk iki belediye kanunu 
geleceğe dönük bir düzenleme içermekte iken 5747 sayılı Kanun aynı 
mantık çerçevesinde geçmişe dönük bir özellik taşımaktadır.

Özelde kaynak israfına neden olan belediyelerin kapatılması, ge-
nelde ise belediye sayılarının azaltılması, Türkiye'nin uyguladığı bir 
politika değildir. Avrupa'da pek çok ülkenin (sosyal devlet anlayışı ile 
yönetilen ülkeler de dâhil), mevcut belediye sayılarını azalttığı bilin-
mektedir. Devletin hizmet alanını daralttığı ve neo-liberal politikalar 
çerçevesinde gerçekleşen (Lamba, 2014: 136) bu düzenlemeler, kamu 
kaynaklarının verimsiz kullanılması ve kaynak sağlanmasında yaşanan 
sorunlar nedeniyle yapılmıştır. Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi doğu 
blok ülkelerinin yanında Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda, Norveç, 
Almanya ve Avusturya gibi sosyal devlet anlayışına ve İngiltere gibi daha 
piyasa merkezli devlet anlayışına sahip ülkelerin de benzer şekilde be-
lediye sayılarında azaltıcı bir politika izlemişlerdir (Apan, 2016: 8; Can-
polat, 2010: 83).

Hedeflenen amaç doğrultusunda ilk somut adımın 5216 Büyükşe-
hir Belediye Kanunu ile atıldığı söylenebilir. İlgili Kanunun açtığı re-
form yolunda 5393 Belediye Kanunu ve 5302 İl Özel İdareleri Kanunu 
yeniden düzenlenmiş ve yasalaşmıştır. Bir pazılın parçaları gibi gerek-
çelerine göre ilgili kanunlarda yerini bulan reformlar, günümüzdeki son 
halini 6360 sayılı Kanun ile almıştır. Ancak bilindiği üzere Türk idari 
sisteminde yerel birimler içerisinde yer alan Köylerle (dolaylı olarak, bü-
yükşehirde yer alan köylerle ilgili düzenlemeleri dışarıda tutarsak) ilgili 
köklü bir düzenleme yapılamamış, hazırlık aşamasında kalmıştır (Kara-
aslan, 2013: 129). Belediye kanunlarınca ön görülen değişikliklerin öte-
sinde, 1924 yılından bu yana, 44225 sayılı Köy Kanunu hale geçerliliğini 
korumaktadır.

2017 yılı itibari ile gerçekleştirilen ve yukarıda genel hatları ile 
bahsedilen yasal reformların ağırlıklı olarak kentsel alanı ve kentsel ala-
na yakın olan kırsal alanları kapsadığı görülmektedir. Bundan dolayı ger-

25 442 Sayılı ve 18.03.1924 tarihli Köy Kanunu, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07.04.1924 
Sayısı: 68.
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çekleştirilen reformlara yerel yönetim reformları yerine belediye reformu 
yahut kentsel alan yönetim reformu da denilebilir. Ancak reformların etki 
alanı düşünüldüğünde (İl Özel İdareleri ve Köylerle ilgili düzenlemeleri 
de içermesinde dolayı) bu tanımlamanın da, uygulamaların içeriğini tam 
olarak karşılamadığı görülecektir. Dolayısıyla AK Parti döneminde ger-
çekleşen bu yönetsel değişikliklerin hibrit bir yapı teşkil ettiği, tespitin-
de bulunmak yanlış olmayacaktır. Kaleme alınan bölümün ana konusuna 
dönülecek olursa, 6360 sayılı son yasal düzenlemeyle (TBB, 2014):

 16 büyükşehir belediyesine 14 büyükşehir belediyesi daha ka-
tılmış ve toplam büyükşehir sayısı 30'a yükselmiştir.

	Büyükşehir olan illerdeki İl Özel İdareleri kaldırılmış ve varlık-
ları büyükşehirlere devredilmiştir.

	Büyükşehir yetki alanı il mülki sınırına genişlemiştir.

 Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde belde belediyele-
ri kaldırılarak, yeni ilçeler kurulmuştur.

	Büyükşehir sınırlarında kalan köyler mahalleye dönüştürülmüş 
ve tüzel kişilikleri kaldırılmıştır.

	Merkezi bütçeden ayrılan paylarla, öz gelirler yeniden düzen-
lenmiştir.

	Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki bö-
lüşümü yeniden düzenlenmiş, hal ve otopark gibi alanlar büyük-
şehirlere devredilmiştir.

	Büyükşehirlerde İSKİ gibi Su ve Kanalizasyon İdareleri kurul-
muştur.

 Kapatılan İl Özel İdarelerinin bazı yetkilerini veya işlevlerini 
gerçekleştirmek ve yeni birtakım hizmetleri sunmak üzere Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.

Gerçekleşen değişikliklerin genel hatları ile verildiği yukarıdaki 
metinde, büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının mülki il sınırına 
genişlemesi ve il özel idarelerinin kapatılması, yönetsel anlamda, bele-
diyelerin elinin, merkezi yönetimin aleyhine güçlendirilmesi şeklinde 
yorumlanabilir. Mahalli yerel ihtiyaçların yerel yönetimlere bırakılması 
yönündeki ilke ile uyumlu olan bu adımın yanında, coğrafi genişlemey-
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le birlikte kırsal alanların da hizmet sorumluluğuna girmesi mali kay-
nakların yeterli olup olamayacağı sorusunu beraberinde getirmektedir 
(Arslaner & Yavan, 2016: 284-288). Bilindiği üzere Türkiye'nin de taraf 
olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı26, yerel yönetimlere mer-
keze bağlı olmaksızın, hizmetlerini bağımsızca yerine getirebilecekleri 
mali kaynağın sağlanması gerektiğini ön görmektedir. Bu ve benzeri, ye-
relleşmeyi destekleyen ve koruyan maddelerin gerçekleşen reformlarca 
nedenli gözetildiği yahut uyumlu olduğu, tüm boyutlarıyla üzerinde dü-
şünülmesi gereken bir durumdur. Kapsamın dışına çıkılmaması adına 
detaylı olarak bu durum ele alınmayacaktır.

4.2.	6360	Sayılı	Kanun	ve	Merkezileşme-Yerelleşme	
Tartışmaları

Yeni Kamu Yönetimi anlayışının temel ilkelerinden olan şeffaflık, 
hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve vatandaş merkezlilik etrafın-
dan tasarlanan 6360 sayılı Kanun, il düzeyinde kaynakların koordine-
li, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. İmar ve 
yatırım planları gibi mali konuların başında gelen alanlarda önceki uy-
gulamalardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı bu yeni 
sistemde iki başlılığın önlenerek, seçimle işbaşı yapan belediyeler yet-
kili kılınmıştır. Kanunla birlikte, yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda, 
büyükşehir olan 30 şehirdeki İl Özel İdareleri kapatılmış, pek çok yetki 
ve kaynağı büyükşehir belediyesine devredilmiştir. Bunun yanında vali-
nin il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirdiği bir takım iş ve işlemlerin 
yeni kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları eliyle yürü-
tülmesi ön görülmüştür (Keskin, 2016: 73-74; Kuran, 2016; Önez-Çetin, 
2015: 248).

6360 sayılı Kanun'un 34. maddesine göre Yatırım İzleme ve Ko-
ordinasyon Başkanlıklarının yetki ve görev alanları özetle şu şekildedir:

"Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu 
kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin ola-

26 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 92/3398. "Türkiye tarafından 21.11.1988 tarihinde 
Strasbourg'da imzalanan ve 8.5.1991 tarihli ve 3723 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan ekli ‘Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın mezkûr Kanunun 1 inci mad-
desi ile öngörüldüğü biçimde onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 29.7.1992 tarihli ve 
AKGY/2238-4753 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 
5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6.8.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır."
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rak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve 
acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin 
tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı ya-
tırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödül-
lendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu 
kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denet-
lenmesini gerçekleştirir."

6360 sayılı Kanun torba kanun şeklinde çıkmıştır. Yani yukarı-
da verilen kısım 315227 sayılı Kanun'un ilgili maddesini düzenlemiş ve 
bu kanun 28. maddesinde yerini almıştır. 2016 yılında ilgili madde 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname28 ile tekrar düzenlenmiş ve Yatı-
rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tüzel kişilik verilmiştir. Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde daha önceden valide olan 
ve hizmetlerin aksaması, mahalli ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesi 
gibi sebeplerde dolayı, bu hizmetlerin vali tarafından yürütülmesi ilkesi 
tekrar yürürlüğe girmiştir. 2016 yılında yaşanan terör olaylarının ve doğu 
bölgesindeki belediye başkanlarının terör faaliyetlerine belediye kay-
naklarını kullanarak katılmasının bu düzenlemenin, merkezileşme adına 
yapılmasını zorunlu kıldığı söylenebilir.

Büyükşehir olan illerde, 1864 Vilayet Nizamnamesinden, 2012 
yılındaki 6360 sayılı Kanun'a kadar faaliyet gösteren İl Özel İdarele-
rinin yanında uzun yıllar boyunca köy ve beldelerin tüzel kişiliklerinin 
kaldırılarak yetki, sorumluluk ve kaynakların büyükşehir belediyelerine 
ve ilçe belediyelerine aktırılması birçok tartışmayı da beraberinde getir-
miştir. Hizmet çeşitliliğindeki farklılaşmaktan, kaynakların kentsel alan-
larda yoğunlaşmasına ve/veya kırsal alanın kentleşmesine kadar pek çok 
yönden eleştiri konusu olan 6360 sayılı Kanun ve uygulamaları, bunların 
yanında hukuksal sorunları da gündeme taşımıştır. Hukuksal alanda en 
büyük eleştiri, yerel yönetim birimi olan ve "il" yönetim biriminin bir ge-
reği olduğu söylenen il özel ödarelerinin katılmasının idarenin bütünlüğü 
ve 1982 Anayasası'nın 127. maddesinin diğer gereklerine aykırı oldu-

27 3152 sayılı ve 14.02.1985 tarihli İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.02.1985 Sayı: 18675. 

28 15.8.2016 tarihli ve 674 sayılı KHK'nin 35 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının 
birinci cümlesine "valiye bağlı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere " kamu tüzel kişili-
ğini haiz ve özel bütçeli " ibaresi eklenmiş olup, daha sonra 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı 
Kanunun 31inci maddesiyle bu hüküm aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
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ğudur. Bunların yanında köylere hizmet götürme birliklerinin katılması 
da hizmetlerin kırsal aksamasına yahut en iyi ihtimalle kırsal nitelikten 
uzaklaşmasına neden olacağı, yöneltilen bir diğer eleştiriyi oluşturmak-
tadır (Sönmez, 2016: 166).

Yöneltilen bu eleştirilerin, büyük oranda yukarıda bahsedilen 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile giderilmeye çalışıldığı 
söylenebilir. Ayrıca belediyelere ayrılan paylarda kırsal alanın, gelir bö-
lüşümünde olumlu bir kriter olarak yer alması da bir diğer iyileştirici 
faktör olarak sayılabilir. Kırsal alanın büyükşehir belediye ve ilçelerine 
hem mali hem yönetsel anlamda yüklemiş olduğu sorumluluklar, alınan 
bu önlemlerle bir nebze azaldığı, fakat kalkınma ile kentleşme arasında 
kurulan bağlantı nedeniyle, kırsal alanın yapılaşması ise arttığı ve ulu-
sal düzeyde olmasa da, il düzeyinde büyükşehirlere belediyelerinin le-
hine bir merkezileşmenin olduğu söylenebilir (Siverekli & Kırcı-Duman, 
2016: 1297-1298). Bunun yanında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığına 674sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişilik 
verilmesi ise, tüzel kişiliğin olmamasından dolayı yöneltilen eleştirileri 
sonlandırdığı söylenebilir.

Anlatılanlara ilave olarak, Türk kamu yönetiminde, büyükşehir yö-
netimlerinin, il özel idaresi, belediye ve köy gibi "ayrı ve yeni" bir yerel 
yönetim birimi olarak çıktığı da ifade edilmektedir. 6360 sayılı Kanun'un 
taşra yönetiminde gerçekleştirmiş olduğu bu dönüşüm, büyükşehirlerde 
seçilmişler lehine olduğundan, atanmışların yerel ihtiyaçlar ve hizmetler 
üzerindeki etki alanını azalttığından demokratikleşme adına olumlu bir 
girişim olduğu pek tabi söylenebilir. Yerel ihtiyaçların en iyi yerel dü-
zeyde belirlenebileceği ve yetkili kişilerin yerel halkça seçilebildiği sis-
temin sağlaması bu demokratikleşmeyi mümkün kılan en büyük adımdır 
(Demir & Yavaş, 2016: 186).

Olumlu pek çok tarafına karşın dile getirilen eleştiriler arasında 
yer alan, büyükşehirlerdeki belde ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldı-
rılması ile yerel yönetimler arasında bir merkezileşmenin olduğu savı ise 
(Azaklı & Tek, 2016: 241) oldukça zayıf kalmaktadır. Yeni Sağ ve buna 
paralel diğer akımlar neticesinde, merkezi yönetimin önemli yer tuttuğu 
Fransa da dâhil birçok batı ülkesi taşra yönetimlerinden yerel yönetim-
lere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımı gerçekleştirdiği görülmektedir 
(Kutlu, Gezici, & Özdemiray, 2016: 268). Genel kamu yönetimi eğili-
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minin bu yönde olması elbette uygulanan politikaların doğruluğuna tek 
başına yeterli değildir. Batılı ülkelerin edinmiş olduğu tecrübelere ben-
zer Türkiye'de de bazı gelişmeler olmuştur. Köylerin, beldelerin ve köye 
hizmet götürme birliklerinin uzun yıllar faaliyette olmalarına karşın, elle 
tutulur önemli hizmetlerde bulunamadıkları sık sık ifade edilmektedir 
(Apan, 2016: 10).

4.3.	Belediyelerde	Yaşanan	Değişim:	Örnek	Vakalar	Ve	
Eleştiriler

Bu başlık altında 6360 sayılı Kanun'la birlikte kurulan ve/veya de-
ğişen büyükşehir belediyeleri ve bulundukları iller, dönüşüm sürecinde 
yaşadıkları tecrübeler etrafında ele alınmıştır. Yaşanan dönüşümün ne-
den olduklarının incelendiği bu bölüm, kanunla amaçlanan hedefin başa-
rılıp başarılmadığını, yerel özelliklerin reform sürecini ne yönde etkiledi-
ğini göstermeyi hedeflemesi açısından yararlı olacaktır. Böylece sonraki 
reformlara, yaşanan tecrübeler doğrultusunda önlemler alınabilmesine 
imkân verilmiştir. Elbette 3-529 yıl, reformun tam anlamıyla gerçekleş-
mesi için yeterli bir süre değildir. Ancak belediyelerin dönüşüm sürecin-
de yaşadıkları tecrübeler, karşılaştıkları sorunlar, yeni belediyeler için 
değerli birer çıktıdır. Ayrıca örnek seçilen büyükşehirlerin çeşitlilik arz 
ettiği belirtilmelidir. Kimi belediyeler daha önceden de büyükşehir iken 
kimi belediyeler yeni büyükşehre dönüşmüştür. Doğal olarak yaşanan 
tecrübeler de çeşitlilik göstermektedir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilk örneğimi oluşturmaktadır. Sa-
karya Büyükşehir Belediyesi'nin 6360 sayılı Kanun'a yönelik hazırlık-
ları ve kanunun etkileri daire başkanlarıyla yapılan mülakat yöntemi ile 
Biricikoğlu & Demirol-Duyar'ın (2015) ilgili çalışmasında irdelenmiştir. 
Çalışmanın çıktıları özetle şu şekildedir:

	Kanundan önce de büyükşehir olması dolayısıyla dönüşüm sü-
reci çok sıkıntılı geçmemiştir. Kanunun çıkacağı önceden bilin-
diğinden, ön görülen değişikliklere göre hazırlıklar yapılmıştır.

	Ulaşım, su gibi özellikle kırsal alandaki önemli yerel hizmetler-
de koordinasyon sağlanmış, vatandaş memnuniyeti arttırılmıştır.

29 6360 sayılı kanundan önce büyükşehir olan belediyeler, kanundan sonra büyükşehir olan 
belediyelere göre daha önce reform sürecine başlamıştır. 
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	Kanunun uygulanmasında aksaklıklar olmakta, eski yönetim 
anlayışı bazı durumlarda devam etmektedir.

	Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında yetki ve so-
rumluluk anlaşmazlıkları yaşanmaktadır.

	6360 sayılı Kanun'un büyükşehir belediyesine yüklediği görev-
lerle, mali kaynaklar arasında dengesizlik mevcuttur. Mali kay-
naklar yetersizdir.

	Yerindelik/Uygunluk ve Kalite kavramları hizmet sunumunda 
önemli bir kriter olmuştur.

	Büyükşehir bünyesine yeni eklenen ilçe belediyelerinden dolayı 
hizmetlerin nitelik ve niceliğinde bir artış olmuş, ancak geçmiş 
tecrübelerden dolayı pek sorun teşkil etmemiştir.

	Kırsal alanlarda büyük projeler mali anlamda sorun teşkil eder-
ken, rutin hizmetlerde bir sorunla karşılaşılmamıştır.

	Yeni katılan ilçelere yönelik büyükşehir vizyonuna uygun proje-
ler tasarlanmış ve uygulanmaya çalışılmıştır.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi gibi 
daha önceden büyükşehir olmasına karşın, dönüşüm sürecinin onunki 
kadar sorunsuz geçirememiştir. Kanundan önceki belediye sınırları ile 
kanundan sonraki belediye sınırları arasındaki ciddi farklılık, hizmet 
sunumunda aksamaların yaşanmasına sebep olmuştur. Belediye sorum-
luluk alanına dâhil olan yerlerin ise ağırlıklı kırsal özellik taşıması, ya-
şanan olumsuzlukları daha da arttırmıştır. Ulaşım, su gibi belli alanlarda 
birtakım ilerlemelerin olduğu bilinmekle birlikte, büyükşehir belediye-
sinin yeterli hizmeti sunabildiğini söylemek oldukça güçtür. Bu anlamda 
Konya Büyükşehir Belediyesi özelinde 6360 sayılı Kanun, vatandaşlar 
nezdinde pek de olumlu bir tablo çizememiştir. Ancak dönüşüm aşama-
sındaki yatırımların (özellikle alt-yapı yatırımlarının) hem belli bir za-
man alması hem de maliyetlerinin yüksek olması doğal karşılanmalıdır. 
Belli bir aşamadan, yani temel yatırımların yapılmasından sonra memnu-
niyetin artacağı ve hizmetlerin süreklilik kazanacağı söylenebilir (Tekin 
& Söylemez, 2016: 1446-1447).

Sakarya ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin aksine Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi 6360 sayılı Kanun'la birlikte yasal olarak kurulmuş, 
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2014 seçimleri ile de faaliyete geçmiştir. Belediye'nin dönüşüm sürecini 
incelediğimizde ise ortaya çıkan tablonun iç açıcı bir durum arz etmediği 
görülmektedir. Konut fiyatlarındaki, vergilerdeki ve harçlardaki artıştan 
trafik yoğunluğuna ve peyzaj düzenlemelerine kadar birçok alanda Bü-
yükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığı, belde belediyelerinin sağlamış 
olduğu hizmetleri sunamadığı genel olarak ifade edilebilir (Kaypak & 
Yılmaz, 2016: 1327). Daha açık söylemiyle su, kanalizasyon, doğalgaz, 
arıtma, ulaşım, yol bakım-onarım, vergi, harç, kiraların artması ve bele-
diye ile iletişim gibi temel konularda, genel bir memnuniyetsizliğin ol-
duğu, halkın, belde belediyelerinin bu hizmetleri daha hızlı yerine geti-
rebildiği ve kolayca dilek ve şikâyetlerini iletebildikleri yapılan mülakat 
çalışmalarında ortaya çıkmaktadır (Özer, Fırat, & Erdem, 2015: 6-7). Be-
lediye yöneticileri ise yöneltilen bu ve benzeri sorunlara, yeterli alt-yapı 
hazırlığının yapılamadan bu sisteme geçildiği, büyükşehir belediyesine 
oldukça fazla sorumluluk yüklendiği ve mali kaynakların ise artan ve çe-
şitlenen hizmetleri karşılamakta yetersiz kaldığı cevabını vermektedirler 
(Özer et al., 2015: 7-8). Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yapılan 
bir diğer çalışma da yukarıda sıralananlara benzer sonuçlar vermiştir 
(Gezgüç, Aldemir, & Uzun, 2016).

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin30 yaşamış olduğu dönüşüm, YE-
RELSEN projesi kapsamında gerçekleşen mülakatlarla tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Daire başkanlıklarındaki üst-düzey yöneticilerle gerçek-
leşen görüşmeler neticesinde, gerekli ön çalışmaların yapılarak uygun 
örgütlenmenin gerçekleştiği ancak 6360 sayılı Kanun'daki ciddi eksik-
liklerden kaynaklı problemlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Yaşanan 
sorunları doğrudan kanundan kaynaklı ve kurumlar arası uyuşmazlık-
tan kaynaklı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Özel olarak be-
lirtmek gerekirse, 6360 sayılı Kanun'un görev ve yetkileri net olarak 
çizmediği, büyükşehir belediyesine hem mali hem de personel yönün-
den kaldırabileceğinden çok fazla sorumluluk verdiği sıkça ifade edil-
miştir. Mülakat sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri 
özetle şu şekildedir:

30 6447 Sayılı ve 14.03.2013 tarihli On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun, Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 
22.03.2013 Sayı: 28595.
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	Hem nitelik hem de nicelik yönünden personel eksikliği yaşan-
mıştır.

	İmar planlarında bütünlük olmadığından, yeni imar planlarının 
uygulanması zorlamıştır.

	Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında koordinasyon eksik-
liği, görev ve yetki çatışması yaşanmaktadır. Görev ve yetkiler 
net olarak çizilmeli, kaynak ve yetkilerle uyumlu sorumluluklar 
verilmelidir.

	Belediye yönetimleri ile merkezi yönetim birimleri arasında 
mevzuat farklılıklarından dolayı kopukluk yaşanmaktadır. Mer-
kezi yönetim birimlerini ilgilendiren kanunların da 6360 sayılı 
Kanun'a uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

	Eski büyükşehir anlayışı terk edilememiş, 6360 sayılı Kanun'un 
vizyonu benimsenememiştir.

	Kırsal alanın ağırlıkta olduğu ve mülki sınırların doğrudan yeni 
kurulan belediyelerce yürütüldüğü örnek bir model olmadığın-
dan, sorunların çözülmesi zaman almıştır.

	Belediyeler arasında personel, borç, araç-gereç, evrak ve gayri-
menkul aktarımında-bölüşümünde sorunlar yaşanmıştır.

Kırsal alanda kanalizasyon hizmeti sunma, büyükşehir belediyesi 
için en büyük sorunu oluşturmuştur.

	Hizmet sunumunda kaynak sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunun 
çözümü için kaynak paylaşımının yeniden düzenlenmesi, yerel 
şartların göz önüne alınması, tek tip bir modelin dayatılmaması, 
ilçe belediyelerine bazı hizmetlerin aktarılması ve yeni kurulan 
ilçelere aktarılan ek kaynağın büyükşehirlere de aktarılması ge-
rekmektedir.

	Coğrafyanın dağlık ve eğilimli olması ve yerleşim birimlerinin 
dağınık olması hizmet maliyetlerini ve sürelerini arttırmaktadır. 
Bunun önüne geçilebilmesi için ya kaynakların attırılması ya da 
ilçelere bazı hizmetlerin bırakılması gerekmektedir.

	Büyükşehir belediyeleri hizmet yerleri ve alanları tahsisinde 
ilçe belediyeleri ile sorun yaşamaktadır. Hizmetlerini gerçek-
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leştirebilmek adına büyükşehir belediyelerine güçlü yetkiler 
verilmelidir.

	Sorunların çözümünde ve maliyetlerin azaltılmasında komşu bü-
yükşehir belediyeleri ile daha etkin işbirlikleri kurulabilmesi-
nin önü açılmalıdır.

6360 sayılı Kanun'dan önce ve sonra kurulan büyükşehir beledi-
yelerindeki dönüşümlerin birkaç örnek etrafında incelendiği bu başlıkta, 
kanundan önce büyükşehir olan belediyelerin yeni büyükşehir olanlara 
göre nispeten daha çabuk uyum sağladığı, hizmet sunumlarında daha az 
sorun yaşadıkları görülmüştür. Özellikle kırsal alanın diğerlerine kıyasla 
il bazında daha fazla yer tuttuğu belediyelerde, vatandaş memnuniyeti-
nin düşük olduğu söylenebilir. Yeni kurulan belediyelerin göreve başla-
malarının 2014 mahalli seçimleriyle olduğu düşünüldüğünde bu geçiş 
aşamasının bu ve benzeri sorunlara neden olması normal karşılanabilir. 
Ancak, kanunun yerel özellikleri dikkate almaması, sorumluluklara uy-
gun (büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında) mali kaynak 
ayrılmaması ve geçiş aşaması için özellikle büyükşehir belediyelerine 
adaptasyon programı ön görmemesi giderilmesi gereken eksiklikler ara-
sında sayılabilir.

4.4.	Reformun	Değerlendirilmesi:	Yerelsen	Proje	Çıktıları

6360 sayılı Kanun'un, çıktıları üzerine yapılan belki de en kapsam-
lı çalışma, YERELSEN'in "6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim 
Reformları Değerlendirme Projesi Çalıştayları'dır." Proje kapsamında 
Sakarya, Ordu ve Antalya'da hem belediye yöneticileri hem de akade-
misyenler, 16 farklı oturumda, 6360 sayılı Kanun'un çıktıları üzerine de-
ğerlendirmelerde bulunmuşlar, sorun ve çözüm önerilerini masaya yatır-
mışlardır. Çalıştaylarda ele alınan konuların çıktıları, Proje kapsamında 
hazırlanan kitaplarda bölümler şeklinde detaylı olarak incelendiğinden 
bu başlık altında yer almamıştır.

Belediyelerin, 6360 sayılı Kanun'un ön gördüğü düzenlemeler et-
rafında ne tür hazırlıklar yaptığı yahut hazırlıkların yapılıp yapılmadı-
ğı ve dönüşüm süreçlerindeki tecrübeleri, çeşitli hizmet birimlerindeki 
belediye yöneticilerine uygulanan anket sonucunda tespit edilmeye ça-
lışılmıştır. Bu başlıkta da yöneticilere uygulanan anketin sonuçları yo-
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rumlanmaya ve böylece, kanunun eksik görülen yönlerinin düzeltilmesi, 
hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi için gerekli 
olan önlemler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Tablo	17:	Belediye	Yöneticilerinin	Eğitim	Düzeyleri

Zabıta ve Denetim

Su ve Kanalizasyon

Sosyal Belediyecilik
Personel Yönetimi

Mali Hizmetler

İmar ve Planlama

Çevre ve Atık Yönetimi

Belediye Şirketleri
AYKOME

İlkokul 0,79% Ortaokul 0,58% Ortaöğretim 3,03% Önlisans 16,17% Lisans 74,58%
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Büyükşehir-ilçe Belediye İlişkileri
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Mülki İdare-Belediye İlişkileri

UKOME

Katılımcıların eğitim düzeyleri, kanunun uygulama sürecinde mes-
leki bilgilerinin ne denli yeterli olduğu konusunda fikir vermesi açısın-
dan önemlidir. Bazı alanlarda mesleki tecrübe önemli iken bazı alanlarda 
alınan eğitim düzeyi önemli olmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde teknik/
mühendislik alanları ile kurumlar arası ilişkilerin yürütüldüğü alanların 
en yüksek eğitim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Belediyeler 
ve mülki idareler arası ilişkileri yürüten yöneticilerin genelde, belediye 
başkan, başkan yardımcıları ve hukuk müşavirlerinden meydana geldiği, 
mevzuat ağırlıklı ve kurum temsili anlamına geldiği düşünüldüğünde bu 
sonuç şaşırtıcı değildir.

Çevre ve Atık Yönetimi, AYKOME, Su ve Kanalizasyon, İmar ve 
Planlama birim yöneticilerinin eğitim düzeylerinin ortalamanın üstünde 
seyretmesi yukarıda da bahsedildiği üzere hem teknik bilgi ve eğitimi ge-
rektirdiğinden hem 6360 sayılı Kanun çerçevesinde en çok sorumluluk 
düşen ve dönüşüm geçiren birimler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
yorum, geriye kalan diğer birimlerin, kanundan en az etkilenen ve bele-
diyelerin klasik teşkilatlanması içerisinde yer alan birimler olmasından 
da doğrulanabilir.



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları152

Tablo	18: Uygulama	Öncesi	Birimlerde	Hazırlıkların																																												
Yapılıp-Yapılmadığı
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Araç-gereç temini, uzman personel istih-
damı, mevcut durum tespiti vb. yapıldı mı? 
Evet 67,64%
Araç-gereç temini, uzman personel istih-
damı, mevcut durum tespiti vb. yapıldı mı? 
Hayır 31,90%
Sürecin aşamalarını belirginleştiren huku-
ki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb). 
yapıldı mı? Evet 47,99%
Sürecin aşamalarını belirginleştiren huku-
ki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb). 
yapıldı mı? Hayır 36,62%
Sürecin aşamalarını belirginleştiren huku-
ki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb). 
yapıldı mı? Boş 100,00%

Tablo 2'de yöneticilere 6360 sayılı Kanun çerçevesinde ön görülen 
düzenlemeler için belediyelerinde hazırlık yapılıp yapılmadığı, yapıldı 
ise bu hazırlıkların ne tür hazırlıklar olduğu sorulmuştur. Çoğu birimin 
ve yöneticilerinin kanunun gerekleri doğrultusunda gerek mevzuat dü-
zenlemelerini gerekse araç-gereç ve personel alınımlarını yaptıkları gö-
rülmüştür. Yine en fazla düzenlemeyi yapan alanlar, kanunla da doğru 
orantılı olarak, Çevre ve Atık Yönetimi, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri 
arasındaki ilişkiler, İmar ve Planlama, Su ve Kanalizasyon, AYKOME 
gibi birimlerdir.

Düzenlemelerin ise ağırlıklı araç, gereç, personel ve gayrimenkul 
alanlarında yapıldığı, yönetmelik vb. mevzuat düzenlemelerinin ise nis-
peten daha az olduğu söylenebilir. Yapılan hazırlıklar genel perspektiften 
değerlendirildiğinde, eldeki kaynakların izin verdiği ölçüde belediyele-
rin ellerinden gelen ön hazırlıkları tamamladıkları yorumu yapılabilir. 
Kısacası, özellikle büyükşehir belediyeleri başta, belediyelerin teşkilat-
lanma konusunda sürede ellerinden gelenleri yapmış, dönüşüm süreci-
nin ilk aşamasını yerine getirmişledir.



Dönüşüm Sürecinin Yönetimi 153

Tablo	19:	Sunulan	Hizmetlerin	Yerel	Niteliğini																											
Kaybedip	-	Kaybetmedikleri
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Belediye Şirketleri

AYKOME

Büyükşehir-ilçe Belediye İlişkileri

Kararsızım 17,55%
Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,54%

Evet, kesinlikle katılıyorum 12,25%
Evet, katılıyorum 36,47%
Hayır, katılmıyorum 31,18%

İtfaiye

Mülki İdare-Belediye İlişkileri

UKOME

Bölüm içerisinde 6360 sayılı Kanun'a yöneltilen eleştiriler mümkün 
olduğunca verilmeye çalışılmıştır. Yöneltilen eleştirilerin başında kanu-
nun, yerel düzeyde merkezileşmeye neden olduğu, yerel hizmetlerin yerel 
olma niteliğinden uzaklaştığı yazarlarca ifade edilmiştir. Anket çalışma-
sında yöneticilere bu soru da sorulmuş, literatürde yer alan bu eleştirinin 
doğru olup olmadığı, uygulayıcılar düzleminde sorgulanmıştır. Tablo 3'te 
yöneticilere sunulan hizmetlerin yerel niteliklerini kaybedip etmedikleri 
sorulmuştur. Diğer sorulara göre keskin bir ayrım olmamakla birlikte ge-
nel itibari ile hizmetlerin yerel niteliğini kaybettiği belirtilmiştir.

Tablo 3'e göre ve sırası ile hizmetlerin yerel niteliğini kaybettiği-
ni düşünen birimler; Belediye Şirket ve İştirakleri, İmar ve Planlama, 
Sosyal Belediyecilik, Mali Hizmetler, Mülki İdare ve Belediye arasın-
daki ilişkiler ve İtfaiyedir. İlk üç birimin, kentsel alandan kırsal alana 
genişleyen hizmet sorumluluğu, bu görüşün ağırlık kazanmasında etkili 
olmuştur. Örneğin daha önce kentsel ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmet 
sunan Belediye Şirketleri, kırsal alana yönelik de hizmet sunmak duru-
munda kalmıştır. Bu da eski yönetim ve üretim anlayışının terk edilmesi-
ni zorunlu kıldığından, yöneticilerin yerelleşmenin kaybedildiği düşün-
cesine yönelmesine sebep olmuştur.

Daha açık ifadesiyle, artan hizmet çeşitliliği ve bu çeşitliliğin yö-
neticilere yüklediği sorumluluklar, hizmetlerin yerelleşmeden uzaklaş-
mamasına karşın bu cevabı vermelerine neden olmuştur. Çünkü birim-
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ler arasındaki dağılım ve 6360 sayılı Kanun'un düzenlemeleri birlikte 
değerlendirildiğinde, "hizmetlerin yerel niteliğini kaybettiği söylemini" 
en fazla, Büyükşehir-İlçe ilişkileri, Mülki İdare-Belediye ilişkileri, AY-
KOME ve Sosyal Belediyecilik alanlarının onaylaması, mantıksal olarak 
beklenmektedir. Ancak Mülki İdare-Belediye ilişkileri ve Sosyal Bele-
diyecilikteki onaylama oranlarındaki düşüklüğünü bir kenara bırakın, 
Büyükşehir-İlçe ilişkileri ve AYKOME birimleri yerelliğin korunduğunu 
düşünmektedir. Özetle, katılımcıların bu önermeye vermiş oldukları ya-
nıtlar, yerellikten öte, sorumluluktan kaynaklanmaktadır.

Tablo 20:	Yerel	Hizmet	Çeşitliğinde	Nitelik/Nicelik	Artışı	Oldu	Mu?
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Evet, talep edilen hizmetler oldukça değişti 21,16%

Hayır, talep edilen hizmetler aynı nitelikte 17,22%

Evet, talep edilen hizmetler genel olarak değişti 51,53%
Niteliksel değişim konusunda kararsızım 7,53%

Zabıta ve Denetim

Su ve Kanalizasyon
Sosyal Belediyecilik

Personel Yönetimi

Mali Hizmetler

İmar ve Planlama
Çevre ve Atık Yönetimi

Belediye Şirketleri
AYKOME

Büyükşehir-ilçe Belediye İlişkileri

İtfaiye

Mülki İdare-Belediye İlişkileri

UKOME

Tablo 4'teki veriler de, Tablo 3 için yapılan yorumlamayı doğrula-
maktadır. Birim özelinde değerlendirmeden önce ana hatları ile bakıldı-
ğında yaklaşık % 49-50 olan "yerellikten uzaklaşılmıştır" söylemine kar-
şın, "hizmetlerin nitelik ve nicelik yönünden değiştiği" söylemi yaklaşık 
% 72-73 gibi büyük oranda onaylanmıştır. Eskiye göre, oldukça büyük 
bir oranla hizmetlerin değiştiğini söyleyen AYKOME, UKOME ve İtfai-
ye birimlerinin mantıksal olarak Tablo 3'te de yakın oranlarda önermeyi 
onaylamaları beklenirdi. Bunun yanında Belediye Şirket ve İştirakleri, 
İmar ve Planlama ve Sosyal Belediyecilik hizmet birimleri Tablo 3 ile 
paralellik arz etmektedir. Her iki durum birlikte değerlendirildiğinde, 
yukarıda Tablo 3 için yapılan değerlendirmenin mantıksal olduğu görü-
lecektir.
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Tablo	21:	Yerel	Hizmet	Sunumundaki	Değişim	Ne	Yöndedir?
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Kesinlikle olumlu 40,14%

Kesinlikle olumsuz 0,81%

Kısmen olumlu 40,97%
Olumsuz 9,72%Mevcut durum konusunda kararsızım 8,35%

Zabıta ve Denetim

Su ve Kanalizasyon
Sosyal Belediyecilik

Personel Yönetimi

Mali Hizmetler

İmar ve Planlama
Çevre ve Atık Yönetimi

Belediye Şirketleri
AYKOME

Büyükşehir-ilçe Belediye İlişkileri

İtfaiye

Mülki İdare-Belediye İlişkileri

UKOME

Tablo 5'teki veriler, Tablo 3 ve Tablo 4 için yapılan yorumlamaları 
doğrular niteliktedir. Tablo 3'te yapılan yorumlamanın mantığı ile devam 
edildiğinde verilerin anlamlı olduğu, aksine durumda birbirleriyle çe-
lişkili oldukları görülecektir. Yorumlamanın da akademik araştırma ve 
mülakatlar neticesinde yapıldığı unutulmamalıdır. Tablo 5'te 13 birimin 
tamamı "hizmet sunumundaki değişim olumlu yöndedir" önermesini en 
az % 60'tan fazla bir oranla (kesinlikle olumlu ve kısmen olumlu oran-
larının toplamı) onaylamışlardır. Hizmetlerin olumlu yönde değişmesi, 
yerel ihtiyaçlara uygunluğu ile mümkündür. Bu da hizmetlerdeki yerelli-
ğin artması ile değişimin olumlu yönde artması (yahut tersi de mümkün) 
anlamına gelmektedir.

Tablo	22:	Vatandaşa	Yönelik	Memnuniyet	Anketi	Uygulandı	Mı?
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Evet, kapsamlı bir çalışma yapıldı 
14,60%

Evet, genel nitelikli bir çalışma yapıldı 
29,56%

Yapılan çalışmaların yeterliliği 
konusunda kararsızım 24,50%

Hayır, herhangi bir çalışma henüz 
yapılmadı 26,13%

Hayır, herhangi bir çalışma yapılması 
öngörülmedi 5,22%
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6360 sayılı Kanun'un vatandaşlar üzerindeki etkileri ve vatandaş-
ların kanuna verdikleri tepkiler birçok akademisyen tarafından araştı-
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rılmış ve bu yönde mülakat ve anketler düzenlenmiştir. Bu çalışmaların 
sonuçları detaylı olarak önceki başlıklarda ele alınmıştır. Araştırmalar-
da göze çarpan en önemli çıktı, hizmette yaşanan sıkıntıların zamanın-
da giderilememesi ve bu durumun belediyelere iletilememesi olmuştur. 
Vatandaşlar, sıkça, eskiden yaşanan sorunları belediye ve yöneticilerine 
kolaylıkla iletebildiklerini, buna karşın büyükşehir belediyesinde ve il-
çelerinde sorunlarını dile getiremediklerini ifade etmişlerdir. 

YERELSEN projesi kapsamında yapılan ankette de, "vatandaşlara 
memnuniyet anketi uygulanıp uygulanmadığı" sorusuna yöneticilerin yal-
nızca % 35'i olumlu cevap vermiştir. Tablo 6'da birimler bazında verilen 
bilgilerle, daha önce yapılan araştırmalar benzerlik taşımakta, doğrudan 
hizmet sunan birimlerin dahi % 50'yi geçemedikleri görülmektedir. Be-
lediyelerin vatandaşlarla olan irtibatının kopması, "Dönüşüm sürecinin 
henüz tamamlanamamasından mı, yoksa merkezileşme ve bürokratikleş-
meden mi?" kaynaklandığı sorusu araştırılması gereken bir durumdur.

Tablo	23:	Uygulamaya	Yönelik	Geri	Dönüşler	Takip	Edildi	Mi?
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Evet, kesinlikle takip edildi 17,07%

Hayır, takip öngörülmedi 1,90%

Hayır, takip edilmedi 8,24%

Evet, takip edilmeye çalışıldı 40,31%

Takiplerin niteliği konusunda kararsızım 24,79%
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Vatandaşların ger dönüşlerinde yaşanan eksikliğe karşın, yasal 
mevzuatın ve resmi kurumların geri dönüşlerinin daha sık takip edil-
diği tespit edilmiştir. Tablo 7'deki veriler ışığında hizmet birimlerinin, 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne iletilen öneri, şikâyet, talep ve sık 
karşılaşılan sorunlara yönelik verilen çözüm önerileri daha çok dikka-
te alındığı ve takip edildiği görülmektedir. Tablo 6 ve Tablo 7 birlikte 
değerlendirildiğinde belediyelerin henüz dönüşümün gerektiği yasal ze-
mini oturtamadıkları, uygulamalarda bir düzen sağlayamadıkları, bu yüz-
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den de vatandaşların beklentilerini sistemi oturtana kadar ikinci plana 
attıkları yorumu yapılabilir.

Tablo	24:	Uygulama	Sürecinde	Muhatap	Sorunu	Yaşandı	Mı?
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Hayır, Yaşanmadı 14,81%

Genel olarak Halk-Belediye 
ilişkilerinde 25,31%
İlçe Belediyesi-BŞB ilişkilerinde 
45,87%
Muhtar-ilçe belediyesi ilişkilerinde 
3,61%
Muhtar-BŞB ilişkilerinde 3,31%

Halk-Muhtar ilişkilerinde 1,09%

Belediye-mülki idare ilişkilerinde 
6,01%

6360 sayılı Kanun'la birlikte özellikle ilk defa büyükşehir beledi-
yesi olan belediyelerin ciddi kurumlar arası yetki ve sorumluluk kargaşası 
yaşadıkları hem yapılan araştırmalarda hem de teorik tartışmalarda sıkça 
ifade edilmiştir. Proje kapsamında yapılan anketlerde de, yapılan diğer 
araştırmaları doğrular nitelikte sonuçlar alınmıştır. Hizmetin büyükşehir 
belediyesince mi, yoksa ilçe belediyesince mi sunulması gerektiği kar-
şılaşılan sorunların başında yer almıştır. Kanun bazı durumlarda yetkiyi 
bir kuruma, sorumluluğu başka bir kuruma vermiş, bazı durumlarda ise 
yetki ve sorumluluğun hangi kurumda olduğunu net bir şekilde çizme-
miştir. Bu durum hem belediyeler arası hem de vatandaşlarla belediyeler 
arasında muhatap bulma sorununa dönüşmüş, hizmetlerin aksamasına 
ve vatandaş memnuniyetinin düşmesine sebep olmuştur. Tablo 8'e göre 
katılımcıların % 85'i muhatap sorunu yaşandığını, % 45'i yaşanan muha-
tap sorununun belediyeler arasında, % 25'i ise vatandaşlarla belediyeler 
arasında olduğunu ifade etmişlerdir.
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Tablo	25:	6360	Sayılı	Kanun	Kırsal	Alanın	Modernleşmesini	
Sağlamış	Mıdır?
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Evet, kesinlikle katılıyorum 10,47% Evet, katılıyorum 32,71%

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 4,19%

Hayır, katılmıyorum 39,36%Kararsızım 13,27%
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Yöneticilere yöneltilen sorulardan bir tanesi de yapılan reformun 
dışsal etkisi üzerine olmuştur. Daha önceki uygulamalar (İstanbul ve 
özellikle Kocaeli) neticesinde, hizmet alanının mülki sınırlarına kadar 
genişlemesinin ve kırsal alanı kapsamasının, kırsal alanın gelişmesine, 
kentleşmesine ve kalkınmasına katkı sağladığı görüşü (en azından teorik 
zeminde) hâkim olmuştur. Tablo 9'da bu önermeye katılımcıların belir-
gin bir şekilde onaylandığını veya reddettiğini söylemek oldukça güçtür. 
Katılımcıların yaklaşık %40'ı bu görüşü onaylarken, aynı oranda da red-
detmektedir. Kanunun, özellikle yeni kurulan belediyeler için çok yeni 
olduğu alt ve üst yapının oturmadığını, Kocaeli'nde yaşanan dönüşüm-
de dahi bu sürenin daha uzun olduğu görülmüştür. Ayrıca Kocaeli'nin, 
sanayi kenti olmasından dolayı hem istihdam olanaklarının hem de il 
genelinde toplanan verginin fazla olduğu, bundan dolayı da kırsal alanın 
kalkınması için gerekli olan bütçeyi kolayca elde edebildiği söylenebilir.
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Tablo	26:	Düzenleme	Başkanlık	Sistemine	Hazırlık	Mı?
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Evet, kesinlikle katılıyorum 11,36%

Evet, katılıyorum 36,01%

Hayır, kesinlikle katılmıyorum 2,65% Hayır, katılmıyorum 19,48%

Kararsızım 28,36%
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Bir diğer sorgulanan konu ise, özellikle kanuna muhalefet edenle-
rin dile getirdiği "kanunun başkanlık sistemine hazırlık olduğu" yönün-
deki değerlendirmedir. Belediye birimlerindeki yöneticilere bu soru da 
sorulmuştur. Tablo 10'da yöneticilerin vermiş oldukları cevaplar karşı-
laştırılarak verilmiştir. Kararsızların %29 gibi yüksek bir oranda olduğu 
anket sonuçlarına göre katılımcıların %47'si kanunun başkanlık sistemi-
ne uygun bir yerel yönetim tasarımı olduğunu doğrulamakta iken %22'si 
ise bu önermeye katılmamaktadır. Kararsızların oranının, önermenin si-
yasi nitelik taşımasından kaynaklandığı için yüksek kaldığı yorumu ya-
pılabilir.

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 6360 sayılı Ka-
nun çerçevesinde yeni kurulan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin dönü-
şüm sürecini henüz tamamlayamadıklarını, geçen süre boyunca özellikle 
alt yapı ve sonrasında üst yapı yatırımlarını sürdürdükleri görülmüştür. 
Gerek büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri gerekse de belediyeler-
le mülki idare arasındaki ilişkilerin rayına oturmadığı söylenebilir. Bu 
eksikliklere kaynakların yetersizliği de eklenince hizmetlerin aksaması-
nın yahut hizmet kalitesinin düşmesinin pek de sürpriz olmadığı sonu-
cuna varılabilir.

6360 sayılı Kanun'un temel felsefesinin demokratikleşme ve yerel-
leşme adına önemli olduğu ve Türk Kamu Yönetiminde devrim niteliğinde 
değişikliklere vesile olduğunu inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak gerek 
YERELSEN çalıştaylarından gerekse de diğer akademik çalışmalardan 
kanunun gözden geçirilmesi gereken yerleri olduğu görülmektedir.
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İstanbul ve Kocaeli uygulamalarının başarılı sonuçlarından üreti-
len kanun, yerel şartları ihmal ettiğinden, vatandaşların memnuniyetini 
kazanmak bir kenara Bütünşehir modeline olan memnuniyetsizliğe yol 
açmıştır. Türkiye'nin iki kentleşmiş ve gelişmiş kentinden edinilen tec-
rübelerin Ordu, Muğla, Malatya gibi kırsal alanın oldukça yoğun olduğu, 
sanayinin gelişmediği bölgelerinde uygulanmaya çalışılması, alt yapı ek-
sikliklerinden dolayı istenilen sonucu verememiştir. Kullanılan kaynak-
ların ilk aşamada alt yapıya aktarılması, diğer hizmetlerin aksamasına 
neden olmuştur. Bunların yanında yetki, sorumluluk ve kaynaklar dağılı-
mındaki dengesizlikler, mevzuattaki belirsizlikler, tecrübe eksikliği gibi 
nedenler de kanunun amaçlanan doğrultuda ilerlemesine engel teşkil 
eden unsurlar içerisinde yer almaktadır.

Büyükşehir belediyelerinin ve özellikle de yeni kurulmuş bü-
yükşehir belediyelerinin dönüşüm sürecindeki tecrübeleri, 6360 sayılı 
Kanun'un eksikliklerini giderecek, kurumlar arası dengeleri sağlayacak 
ve yerel şartları göz önüne alacak yeni bir kanunun zorunluluğunu gös-
termektedir. Vizyoner bir nitelik taşıyan kanunun bu ve benzeri eksiklik-
lerinin giderilmemesi durumunda memnuniyetten ve demokrasiden uzak 
çıktılar doğuracağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

6360 sayılı Kanun başta olmak üzere, Türkiye'nin yerel yönetimler 
reformlarının meydana getirdiği değişim ve dönüşümün akademik cami-
ada nasıl değerlendirildiğinin ve bu reformların uygulama sonuçlarına 
yönelik akademisyenlerin bakışının bilinmesi, bu projenin en önemli sa-
cayaklarından birisini oluşturmaktadır. 

Türk akademisyenlerinin 6360 sayılı Kanun başta olmak üzere 
yerel yönetim reformları konusundaki görüşleri, bu çalışmada iki ana 
eksende incelenecektir. Öncelikle, bu konuda bildiri, makale, kitap ve 
kitap bölümü yazmış bulunan akademisyenlerin yerel yönetim reform-
larına, 6360 sayılı Kanun'a ve bu kanunun uygulama sonuçlarına yö-
nelik tespit, görüş, eleştiri ve önerileri bir literatür taraması şeklinde 
derlenerek kategoriler halinde kısaca değerlendirilecektir. Daha sonra 
Türkiye'de bulunan kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 
maliye, şehir planlama ve yerel yönetimler bölümlerinde çalışan aka-
demisyenlere uygulanan 6360 Sayılı Kanun'un Uygulama Sonuçları ve 
Yerel Yönetim Reformlarının Değerlendirilmesi Anketi'nden elde edilen 
sonuçlar grafikler eşliğinde sunulacaktır.
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5. 
6360 SAYILI KANUN VE YEREL 

YÖNETİM REFORMLARINA 
AKADEMİSYENLERİN BAKIŞI

5.1.	TÜRKİYE'DEKİ	AKADEMİSYENLERİN	YEREL	
YÖNETİM	REFORMLARI	VE	6360	SAYILI	KANUN	
KONUSUNDAKİ	AKADEMİK	ESERLERİNİN	
DEĞERLENDİRİLMESİ	

Türkiye, özellikle Cumhuriyet Döneminde en köklü ve ileri idari 
reform adımlarını yerel yönetimler alanında gerçekleştirmiştir. Özellikle 
2002 sonrası dönemde AK Parti iktidarı, Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
yoluyla merkezi yönetim alanında gerçekleştirmeye çalıştığı ama büyük 
ölçüde o dönemde reforma çeşitli odaklarca direniş, Cumhurbaşkanı-
nın vetosu ve diğer bazı nedenlerle gerçekleştirmeyi başaramadığı ida-
ri reformları yerel yönetimler alanında büyük ölçüde hayata geçirmeyi 
başarmıştır. 2005 yılından itibaren birbiri ardına çıkarılan Belediye, İl 
Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Gelirleri Yasaları yo-
luyla, Türk yerel yönetimlerinin yapı, mali sistem, denetim ve yönetim 
usullerinde çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu kanunların 
yanı sıra, bazı kanun hükmünde kararnameler, torba kanunlar ve ikincil 
mevzuatta da yerel yönetimler alanında çeşitli hükümler bulunmaktadır. 
Son olarak 6360 sayılı Kanun yoluyla da daha önce Kocaeli ve İstanbul 
illerinde pilot olarak denenen büyükşehir belediyesi hizmet sınırlarının 
il mülki idare sınırlarına kadar genişletilerek il özel idarelerinin ve köy-
lerin büyükşehir belediyesi kurulan illerde kaldırılması uygulaması, bu 
reform silsilesinin şimdilik son ayağı durumundadır.

Bu reformlara ilişkin olarak başta kamu yönetimi ve yerel yönetim-
ler olmak üzere, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çalışan akademis-
yenler değerlendirmelerde bulunmuş ve görüşlerini akademik eser olarak 
kamuoyunun dikkatine sunmuşlardır. Bu değerlendirmelerden bazıları 
bu reformlar ile uygulama sonuçlarına olumlu yaklaşırken, bazıları da 
daha eleştirel davranmaktadırlar. Ancak, akademisyenlerin uygulamacı-
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lara göre reformlara daha bütüncül bakabilmeleri nedeniyle, görüşlerinin 
bilinmesi reformları dizayn edenler kadar uygulayanlara da katkı sağla-
yacaktır. Türkiye'de yerel yönetimler konusundaki akademik literatür, 
sistematize edilerek aşağıda belirli kategoriler halinde incelenmektedir.

5.1.1.	Yerel	Yönetim	Reformlarına	Yönelik	Genel	
Değerlendirmeler

Türkiye'de birçok akademisyen yerel yönetim reformlarına ilişkin 
genel değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunlardan bazıları, konu ve 
sorunlara bakış açıları ile çözüm önerileri bakımından aşağıda zikredil-
mektedir.

6360 sayılı Kanun konusundaki ilk değerlendirmelerden birisi 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'den gel-
miştir. Güngör (2012), Büyükşehir Belediyesi sistemindeki değişiklikle-
rin neler olduğunu, her bir değişiklik maddesinin gerekçelerini ve 6360 
sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediye sisteminin nasıl bir görünüme 
sahip olacağını kısa ve öz şekilde incelemiştir.

Akıllı	ve	Özaslan (2015), "6360, büyükşehir, bütünşehir, ölçek 
ve belediye birleştirme" gibi anahtar kelimeler aracılığıyla sosyal bilim-
ler alanındaki elektronik veri tabanlarını inceleme ve "akademik Goog-
le" arama sayfası dâhil genel bir internet taraması yoluyla başlık, konu 
ve özetlerine göre uygun gördükleri toplam 45 eseri araştırmışlardır. "Bu 
eserlerde kanuni düzenlemeye ilişkin yer verilen değerlendirmeler; yö-
netsel, siyasal, mali ve anayasal boyutlarıyla, kanun ile büyükşehir ha-
line getirilen illerde ve kırsal alanda doğuracağı sonuçlar açısından be-
lirli temalar altında incelenmiştir. Farklı perspektiflerle Kanun'un hangi 
hükümlerinin desteklendiği ve eleştirildiği ortaya konularak, benzer ve 
farklı yorumlara dikkat çekilmiş ve 6360 sayılı Kanun'a ilişkin hâkim 
kanı saptanmaya çalışılmıştır" (Akıllı ve Özaslan, 2015: 155).  Bu akade-
misyenler, 6360 sayılı Kanun konusundaki akademik literatürü; kanuni 
gerekçeye yönelik değerlendirmeler, yönetsel ve mekânsal boyutlu de-
ğerlendirmeler, mali konulara ilişkin değerlendirmeler, siyasal boyutlu 
değerlendirmeler, Anayasa'ya uygunluk açısından değerlendirmeler ve 
büyükşehir haline getirilen yerler hakkında değerlendirmeler olmak üze-
re 6 kategoride incelemişlerdir. 
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Adıgüzel	(2008), Türkiye'deki yerel yönetim reformlarını toplum-
cu anlayıştan neo-liberal anlayışa geçisin önemli araçlarından birisi ola-
rak nitelendirmektedir. Aynı yazar, bir başka eserinde ise (2012), 6360 
sayılı Kanun'un hızlı kentleşmenin getirdiği yönetsel zorlukları gider-
meyi amaçladığını ve sadece büyükşehirler için değil tüm yerel yönetim 
birimleri için çok köklü değişiklikler meydana getireceği savunmaktadır. 
Bu değişiklikler arasında yerel siyasal yapının dönüşümü ve yerel siyasal 
dengelerin değişimi de bulunmaktadır. Diğer köklü dönüşüm alanları ise 
kentsel altyapı, imar uygulamaları ve yerel yönetimler arasında mali bö-
lüşümdür. Yazar, özellikle ilin bütününe hizmet verme zorunluluğu kar-
şısında büyükşehir belediyelerinin özellikle coğrafi alanı büyük illerde 
zorlanacağını, köylerde yaşayanların yeni almaya başlayacakları kentsel 
hizmetler için ücret ödeyecek olmaları dolayısıyla köylerden kentlere göç 
yaşanabileceği ve büyükşehir belediyeleri ile mülki idare arasında yetki 
uyuşmazlıkları yaşanabileceği uyarısında bulunmaktadır.

Zengin	 (2014) çalışmasında büyükşehir belediyesi reformunun 
süreçlerini değerlendirmektedir. İktisadi bakış açısıyla sınırlanmış bir 
anlayışla reformların dizayn edildiğini iddia eden Zengin (2014), ye-
rel yönetim birimlerinin ve yerel halkın reform sürecine katılmamasını 
önemli bir eksiklik olarak görmekte, bu aktörlerin kendilerini ilgilendi-
ren böylesi konularda (köy ve beldelerin kaldırılması gibi) görüşlerine 
başvurulması ve sürece dahil edilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 

Türkiye'de liberal politikaların uygulanmaya başladığı 1980'den 
itibaren, bu yeni liberal yaklaşımların Türk Belediye sitemi üzerinde-
ki etkilerini analiz eden Aydınlı	 (2003) neo-liberal sürecin desentra-
list eğilimlerle aynı doğrultuda gelişip gelişmediği üzerinde durmuştur. 
Liberalizmin getirdiği piyasa temelli anlayış ve desentralist yaklaşımlar 
yerel yönetimleri bu mekanizmalarla uyumlu hale getirmek üzere deği-
şikliklere itmiş olsa bile, Aydınlı'ya göre Türk yerel yönetim sistemi mer-
keziyetçilik özelliklerinden tamamen sıyrılmış değildir.

Merkeziyetçi devlet sistemiyle ülkemiz için örnek teşkil etmiş olan 
Fransa'da 1960'lı yıllardan itibaren sürdürülen yerel yönetim reformları-
nın yerel demokrasiyi güçlendirdiğini belirten Bilsin	(2015), bu ülkenin 
yaşadığı yerel yönetim reformu sürecinin de Türkiye için rehber olabi-
leceğini önermektedir. Yazar Fransa'nın tecrübelerinden faydalanılıp, 
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ülkenin özgün şartlarına uyumlu hale getirilmiş reformların hayata geçi-
rilmesiyle demokratikleşmeye katkı sağlanabileceğini öne sürmektedir. 

Gürbüz	(2015) Türkiye yerel yönetim reformlarını 2004 yılından 
itibaren yapılan kanun değişiklikleri temelinde incelemiş, mevzuattaki 
bu değişikliklerin yerel yönetimleri nasıl etkilediğini ve yerel halkın bu 
değişiklikleri nasıl algıladığını Muş ve Bitlis illeri örneğinde analiz et-
meye çalışmıştır.

Yemen'in (2015) makalesinde büyükşehirlerin dönüşüm süreci 
kalkınma planları üzerinden takip edilmiş, 6360 sayılı Kanun süreci-
ne gelinceye kadar büyükşehirlerin yönetim ve kent hizmetleri açısın-
dan hangi evrelerden geçtiği tespit edilmeye çalışılmaktadır. 6360 sayılı 
Kanun'un izlerini taşıyan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planına kadar 
olan hemen hemen tüm kalkınma planlarında büyükşehirlerle ilgili so-
runların tekrar edildiği, kalıcı çözüm üretilmediği, fakat Onuncu Beş 
Yıllık Kalkınma planının konuyla ilgili oldukça umut verici planlar içer-
diği ortaya konmaktadır. 

Emini'ye göre (2009) Türkiye'de uzun yıllardan beri yürütülmek-
te olan yerel yönetim reformu sürecinin itici gücü büyük ölçüde, başta 
AB, OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar olmak üzere, dış kay-
naklıdır. Çalışma dış aktörlerin baskısı üzerinde durmaktadır. Yıldırım	
(2015) ise, ülkemizdeki yerel yönetim reformlarının içeriğinden ziyade 
reform sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitlerini ortaya 
koymaktadır. Sağlıklı ve kalıcı olarak çözüme götürebilecek reformla-
rın ancak değişim yönetimi stratejileri çerçevesinde yürütülmesi halinde 
gerçekleştirilebileceğinin altını çizmektedir. Yapılan değişikliklerin ne 
olması gerektiğinden ziyade nasıl olması gerektiği sorunsalını irdelemek-
tedir. Öte yandan, 6360 sayılı Kanun'un eleştirel bir değerlendirmesine 
yer verdiği makalesinde Adıgüzel	(2012), yeni yasanın Türk yerel yöne-
tim sistemi üzerinde önemli etkileri olacağını ileri sürmektedir. Öncelik-
le sistemin ikili bir yapıya dönüşeceğine; bununla birlikte yerel düzeyde 
siyasi, mali ve kentleşmeye yönelik hususlarda da değişimlerin yaşana-
cağına ve yeni sorunlara yol açabileceğine işaret etmektedir.

Karaaslan	(2012), yerel yönetimlerde bir ölçek ve model arayışı-
nın uzun yıllardan beri var olduğunu, yeni büyükşehir yasasıyla getirilen 
değişikliklerle bu sürecin yeni bir boyuta taşındığını ifade etmektedir. 
Yaptığı değerlendirmede, yeni büyükşehir yasasının model ve ölçek ara-
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yışına yeni boyutlar kazandırmasına rağmen net çözümler getiremediği, 
hangi modelin hangi ölçekte uygulanacağı sorusuna kesin bir yanıt vere-
mediği belirtilmiştir. 

Çetin (2012) ise 6360 sayılı Kanun il özel idareleri çerçevesinde 
incelemiştir. Bu bağlamda, il özel idarelerinin günümüze kadar geçirdiği 
dönüşüm süreci incelenmekte ve 6360 sayılı Kanun'un il özel idareleri 
açısından getirdiği değişimler değerlendirilmektedir. Çetin ayrıca, yeni 
düzenlemeleri kapsamlı bir ön hazırlık aşamasından geçmediği, örnek 
ülke uygulamalarıyla karşılaştırmalar yapılmadan yürürlüğe konulduğu 
ve yerel halkın görüşleri alınmadan yürürlüğe konulması yönünden eleş-
tirmektedir.

Arslan, 6360 sayılı Kanun'a getirilen farklı eleştirileri ve bakış 
açılarını derlediği yazısında Gözler'in (2013) anayasaya aykırılık iddia-
sına da yer vermektedir. Gözler'e göre il özel idareleri anayasada ismen 
geçmese bile anayasadaki il idaresi terimine tekabül eder ve bu nedenle 
Anayasal temeli olan il özel idareleri kanunla değil, anayasal düzenle-
meyle kaldırılabilir. Arslan'ın yazısında yer verilen bir başka eleştirel 
yaklaşım da büyükşehir belediyelerinin hem il sınırları içerisinde hem 
de kırsal alanda hızlı ve kaliteli hizmet sunamayacağı iddiasıdır. 

Yıldırım	 (2015), Yeni yasayla kurulan Yatırım İzleme ve Koor-
dinasyon Başkanlığı ile merkezi yönetimin yerel yönetimlere müdaha-
lesinin daha kolay hale geldiğini, valinin yetkilerinin arttırıldığını, bu 
etkenlerle de aslında merkezi idarenin güçlendirildiğini düşünmektedir. 
Yasayı eleştirdiği bir başka nokta, bazı mahalli idare birimlerinin kal-
dırılmasına karar verilirken yerel halkın fikirlerine danışılmamasıdır. 
Olumsuz eleştirilerinin yanında, daha önce köyde yaşayanların artık 
daha çeşitli ve nitelikli hizmetlere kavuşabilmesi gibi, olumlu bulduğu 
yönlere de yer vermektedir. 

Koyuncu	ve	Köroğlu	(2012) çalışmalarında, tasarlanan büyük-
şehir belediyesi kanunu farklı yönlerden değerlendirmektedir. Tasarının 
kamuoyunun görüşü alınmaksızın bakanlar kuruluna gönderildiği yö-
nünde bir eleştiri yapılmıştır. Ayrıca tasarının kurumlar üzerindeki de-
ğişikliklerinin çok köklü olduğu ve bunların maliyet yönünden yüksek 
olabileceği belirtilmiştir. Tasarı iyi yönetişim ilkelerine bağlı kalmadığı 
yönünden de eleştirilmiştir.
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Özdemir ve	Demirkanoğlu	(2015) 6360 sayılı Kanun'u AKP'nin 
muhafazakâr demokrat kimlik tanımı üzerinde irdelenmiştir. Yazarlara 
göre, 6360 sayılı Kanun gerekçelerine bakıldığında, soyut, bilimsel araş-
tırma ve çözümlemelerden yoksun olarak temelsiz hatta temenniden öte-
ye gidemeyen varsayımlara dayanır. Bunun yanı sıra yazarlar, Avrupa 
Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve Avrupa Kentsel Şartı gibi uluslararası 
metinleri referans vererek yasanın daha merkeziyetçi bir yapı oluşturdu-
ğunu çalışmalarında belirtmiştir.

Dalgıç	 (2014) yeni büyükşehirlerin kurulmasına ilişkin yasanın, 
TBMM'ne gelmeden önce hazırlık aşamasında, konu hakkında ilgili ku-
rumların, belediye birliklerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin 
ve meslek odalarının görüşleri alınmadan hazırlandığını iddia etmekte-
dir. Kanun kırsal alana olan olumsuz etkilerinden ve Bütünşehir Beledi-
ye Yönetimi anlayışının, Türkiye'de güçlü ve etkin hizmet üreten yerel 
yönetimleri ve yerel demokrasiyi zedeleyeceği değerlendirmesinde bu-
lunmuştur. Yine kanun ile gerek büyükşehir belediyelerindeki düzen-
lemeler gerekse bu düzenlemelerin kırsala yansıyan yönlerini kadınlara 
yönelik yaratabilecek olumsuz etkilerinden bahsetmiştir.

Muratoğlu	 (2015) 6360 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikleri 
değerlendirmiş ve yapılan değişikliklerde anayasaya bir aykırılık olma-
dığını savunmuştur. Yazara göre anayasaya uygunluk açısından en çok 
üzerinde durulması gereken konu köylerin özerkliğinin kaldırılmasıdır. 
Belediyelerin görev ve yetkilerinde artış meydana gelmiştir. Belediyele-
rin nüfusları ve yüzölçümleri mali kaynak paylaşımında etkili olmuştur. 
Yazar yapılan tüm değişikliklerin hukuki boyutunu sorgulamış, yerel yö-
netimler reformunun genel olarak anayasaya aykırılık teşkil etmediğini 
öne sürmüştür. 

5.1.2.	6360	Sayılı	Kanun'un	Yerel	Hizmetlerin	Sunumuna	
Etkileri

Arslaner	ve	Yavan'ın (2016) çalışması hizmet sunumunun yöne-
timler arasında paylaşılma ilkelerine değinerek, Türkiye'de yerel yöne-
tim birimlerince yerine getirilen kamu hizmetlerinin nitelikleri üzerinde 
durmaktadır. Yerel yönetim reformları kapsamında çıkarılan yeni kanun-
ların yerel özellikteki kamusal hizmetlerin sunumunu nasıl etkilediğini 
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araştırmıştır. Çeşitli yönleriyle hem pozitif hem de negatif etkileri olabi-
leceği kanısına varmıştır.

Biricikoğlu	ve	Duyar	(2015) da 6360 Sayılı Kanun ile Büyük-
şehir Belediyelerinin hizmet sınırlarının genişlemesinin etkinlik ve ve-
rimlilik üzerindeki etkisini Sakarya Büyükşehir belediyesi örneğinde 
incelemişlerdir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulayıcıların bu 
konudaki değerlendirmelerin yer verilen çalışmada, yasanın etkinlik ve 
verimliliğe genel olarak olumlu katkı yapmasının beklendiği sonucu çı-
karılmıştır.

Karataş,	Çolak	ve	Sancar	 (2014) 6360 sayılı Kanun'u teknik 
altyapı bağlamında incelenmiştir. Yeni oluşturulan büyükşehir beledi-
yelerinin zaman geçmeden daha önce kurumsallaşan büyükşehir bele-
diyelerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak yapılanmaları yerinde 
olacağını belirtmektedirler. Belediyelerin altyapı hizmetlerinde bir stan-
dartlaşmaya gidilmesi gerektiğini, altyapı hizmetlerini yürütürken sağ-
lıklı ve güncel bir sisteme ihtiyaç olduğu ve bunların AYKOME gibi eş-
güdümü sağlayan birimler ile beraber yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

5.1.3.	6360	Sayılı	Kanun'un	Kırsal	Alan	Üzerindeki	Etkisi

6360 sayılı Kanun'un en fazla etki etmekte olduğu alanlardan bi-
risi, kırsal alanladır. Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılıp köylerin mahalle 
haline getirilmesi, belde belediyelerinin kaldırılması ve kırsal alanlarda 
süregiden tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kentsel hizmet üretip sun-
ma odaklı büyükşehir belediyelerinin inhisarına bırakılması, akademik 
camiada canlı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır.

Örneğin, Eldem (2016), yeni yasayı sürdürülebilir dağlık alan yö-
netimi bağlamında değerlendirmektedir. Buna göre, dağlık alanların sür-
dürülebilir gelişiminin sağlanabilmesi ve bu alanlarda etkin ve verimli 
hizmet sunulabilmesi için, öncelikle büyükşehir belediyelerinin dağlık 
alanlara hizmet götürme konusunda bilgi ve tecrübelerinin arttırılması; 
yerel halk ve doğal şartların dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

İrdem ve Mutlu (2017) yeni Büyükşehir yasasının kır-kent kavram-
larını nasıl belirsizleştirdiğini ve bunun olası etkileri üzerinde durmakta-
dır. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde köylerin mahalleye dönüştü-
rülmesi ve beldelerin ilçe belediyelerine katılmasının kırsal alanın kente 
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dönüştürülmesi anlamına geldiğini, normal süreçlerde belirli koşullar ve 
uzun zaman gerektiren bu sürecin bir yasa ile aniden yapılmasının çeşitli 
sorunlara neden olacağına işaret etmektedir.

Duru (2015) da çalışmasında yeni Büyükşehir sisteminin kırsalda 
ortaya çıkarabileceği sorunları irdelemektedir. Hizmet sunumunun bü-
tünlüklü ve kapsamlı olamayacağı, kırsal koşullara yabancı olan bir sis-
temin sunacağı hizmetin kırsal özellikleri ihtiyaçlara cevap veremeyece-
ği, zorla büyükşehir yapılan yerlerin kapasite sorunları yaşayacağı, doğal 
yaşamın tahrip edilerek yapılaşmanın arttırılabileceği başlıca öngörülen 
sorunlar olarak sıralanmaktadır.

Erat (2016) yeni yasanın yerel yerel idare birimi olarak köyler 
üzerindeki etkilerini ekonomik ve demokratik bakımlardan değerlendir-
mektedir. Köylerin kaldırılmasını yerelleşme ve katılım kavramlarıyla 
çelişki olarak gören yazar, bu yolla merkezileşmenin güçlendirildiğini 
öne sürmektedir. Ayrıca ekonomik anlamda da yeni mali sorumluluklar 
getirdiğini belirterek olumsuz görmektedir.

Zengin	(2013), 6360 sayılı Kanun'a eleştirel bakan çalışmasında, 
il özel idarelerinin tüzel kişiliğine son verilmesi kırsal alana götürülecek 
hizmetlerin finansmanı ve organizasyonu, merkezden aktarılan belediye 
paylarında kişi başına düşecek azalan, büyükşehirlerde tüm ilçelerin bü-
yükşehir ilçe belediyesi olması sorun olacağını belirtmiştir. 

Kartal	ve	Demirhan (2015), çalışmalarında kırsal alanlara kamu 
hizmetlerini götürme biçimiyle ilgilenmektedir. Türkiye'de kırsal alanla-
rın durumu ve sorunları üzerinde durulmuştur. Yazarlara göre 6360 sayı-
lı Kanun görev ve yetkileri tek bir yapıda birleştirerek çelişkileri ortadan 
kaldırmıştır. Bu, alan belediyeciliği yönünde atılan önemli bir adımdır. 
Bu nokradan sonra, yazarlara göre, kamu yönetiminde zorunlu olmadık-
ça yeni idari birimler oluşturulmamalıdır. Reformlar yapılırken sadece 
bugünün değil geleceğin şartları da düşünülmelidir. Taşra idaresinde ya-
pılacak reformlarda görevlerin birimler arası dağılımı iyi koordine edil-
melidir. Yerel yönetimlere kendi kaynaklarını yaratma imkânı tanınma-
lıdır. Bu çalışmada bütün ilçe belediyesi modeli ele alınmış ve var olan 
belediye sistemine alternatif olarak sunulmuştur. Model, kırsal alanlara 
yerel kamu hizmetlerinin götürülmesinde köy, il özel idaresi ve merkezi 
yönetimin başarılı olamaması üzerine kurulmuştur. Bütün ilçe belediyesi 
yeni bir kademe veya birim oluşturmamakta, eksiklikleri olsa da hali-
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hazırda belli bir mali, beşerî, araç ve makine imkanları olan bugünkü 
belediyelerin hizmet sınırlarının tüm ilçe sınırlarına genişletilmesi söz 
konusu olmaktadır. Bütün ilçe belediyesi modeli gerek demokratiklik, 
özerklik ve katılım gibi ilkeler açısından da rasyonel hizmet sunumu açı-
sından da faydalı olabilir. 6360 sayılı Kanun'la büyükşehirlerde yapılan 
düzenlemeler bu modelin uygulanabilirliğini güçlendirmektedir. 

Apan	 (2016), Bütünşehir modelinin taşraya etkilerini incelemiş-
tir. Bütünşehir modeli büyükşehir belediyelerinin görev alanlarını bütün 
ilin sınırlarına genişletmiş ve bölgeselleşme ve yerelleşmeyi bir araya 
getirmiştir. Bütünşehir modelinin Türk kamu yönetimine etkileri çok çe-
şitlidir. Taşra yönetiminde bu değişikliklerin en önemli sonucu köy ve il 
özel idarelerinin kapatılmasıdır. İl özel idare ve köylere hizmet götürme 
bütçeleri gibi iki kaynak kullanım aracından yoksun kalmak, mülki ida-
renin taşradaki ağırlığının sembolik düzeye inmesi yani sınırlı valiliğe 
doğru bir evrilmedir. İl özel idareleri bir yerel yönetim olsa da merkezi 
yönetimin üstlendiği bazı görevleri onun adına yerine getiren birimlerdir. 
Özellikle merkezden aktarılan ödenekleri bütçesinde tutuma ve ildeki 
kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaptığı ihaleler yoluyla harca-
ma bu görevin en önemlilerindendir. Bu görevleri yerine getirmek üzere 
YİKOB'lar kurulmuştur. 

Çiftçi ve Tomar (2013), 6360 sayılı Kanun'un İzmir kırsalı üze-
rindeki olası etkileri incelenmiştir. İzmir belediyesinin sorumlu olduğu 
ilçe sayısı 30'a çıkarılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurmuş olduğu Türkiye'nin ilk Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 
ile Yasanın kendisine yüklediği tarımla ilgili görevlere daha hazırlıklı 
bir durumdadır. Ancak yeni sorumluluk alanına giren ilçelerin tarımsal 
niteliğini göz önüne alarak master planlarını revize etmeli Küçük Men-
deres ve Bakırçay havzaları Büyük Ova Statüsüne aldırarak koruma altı-
na alınmalı, tarımsal üretimi öncelikli sektör olarak belirleyip planlarını 
buna göre yapmalıdır. Tarım alanları imar baskısına kurban edilmemeli-
dir. Yazarlara göre Büyükşehir Belediyesi olgusu, merkezi politikaların 
en küçük birimlerine kadar yayılmasının aracına dönüşmekte, merkezi 
idarenin gücünü yerel düzeyde etkinleştirmenin mekanizması olarak et-
kili bir araç konumuna gelmiştir. Yasa yönetimi tek elde toplayan, yerel 
farklılıkları görmeyen bir düzenlemeyi getirmiştir. Kırsal yaşamın ken-
dine özgü nitelikleri aşınmaktadır. Yasa ile köylere yönelik yürütülecek 
hizmetler kentin öncelikleri içinde geri planda kalacaktır. Yasa, verimli 
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tarım arazilerinin kentsel alan kapsamına alınıp arsa olmasının yolunu 
açmıştır. Köylerdeki vatandaşların mali yükümlülükleri artacağı için 
kente göçler artacaktır. Yazarlar bu yasayı AKP iktidarının uyguladığı 
neo-liberal piyasacı rantçı anlayışın bir uzantısı olarak görmüşlerdir.  

Göküş	ve	Alptürker'e göre (2016), 6360 sayılı Kanun'un uygu-
lanmasıyla birlikte mahalleye dönüşen köylerin muhtarlarıyla hizmet et-
kinliğine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre muh-
tarların bir kısmı dönüşümden memnunken bir kısmı değildir. Özellikle 
köy yönetimi iken gelire personele, binaya ve araç gerece sahip köylerin 
muhtarları memnun değildir. Muhtarların tamamı ciddi bir itibar kaybı 
yaşamıştır. Muhtarların bir kısmı belediye yönetimleriyle irtibat kaybı 
yaşamamıştır ancak bir kısmı yaşamıştır, dilekçelerine cevap verilmemiş, 
telefonları açılmamıştır. Diğer bir ilginç sonuç 6360 sayılı Kanun'un tam 
anlamıyla uygulanmadığıdır. Şöyle ki 24. maddede İstanbul ve Kocaeli 
hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım 
bütçelerinin en az %10'unu 10 yıl süre ile bu yasa kapsamında belediye 
sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetleri için ayırır ve 
kullanır. Bu çalışmanın yapıldığı yerleşim yerlerinin bu madde kapsamı-
na girmesine rağmen, ilgili belediye başkanlarının muhtarlardan hizmet 
sunmak için belirli bir tarihe kadar müsaade istemesi yasanın pratikte 
uygulanmadığının göstergesidir. Ayrıca bu durum yetki ve sorumlulu-
ğun hangi belediye veya kurumda olduğunun tespitini de zorlaştırdığı 
düşünülmektedir. Bu durumun hizmetlerde bir gecikme doğuracağı ve 
etkinliği azaltacağı ileri sürülmüştür. Yazarlara göre muhtarlar etkin hiz-
met sunumundan ne kastedildiğini iyi anlayamamışlardır. Çünkü hizmet 
talepleri değerlendirilen muhtarlar etkin hizmet verildiği yönünde, de-
ğerlendirilmeyenler ise aksi yönde görüş bildirmişlerdir. 

5.1.4.	6360	Sayılı	Kanun'un	Büyükşehirlere	Etkisi

Türkiye'deki kamu yönetimi ve yerel yönetim literatüründe sadece 
yerel yönetim reformlarının ve özellikle 6360 sayılı Kanun'un genel et-
kileri ve belirli alanlardaki etkilerine yer verilmekle kalınmamakta, her 
bir büyükşehre olan etkisi de incelenmiştir. Büyükşehir belediyelerine 
kanunun etkilerinin inceleyen makalelerden bazılarına aşağıda kısaca 
değinilmektedir.  
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Genç	 (2014), 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir olan Aydın'ın, 
yeni konumu dolayısıyla karşılaşması muhtemel idari sorunları ve çözüm 
önerilerini kamu yönetimi penceresinden ortaya koymaya çalışmakta-
dır. Kanunun parçalı halde olan yönetsel alanların bütünselliğini sağla-
mak açısından olumlu yorumlanmaktadır. Bu bağlamda, tam olarak tüm 
sorunlara çözüm olamayacaksa da Aydın'ın kentsel sorunlarına büyük 
oranda çare olabileceği beklenmektedir. 

Yıldırım	ve	Selçuk (2013) Büyükşehirlerin yetki ve sorumluluk 
alanlarını il mülki sınırlarına genişleten 6360 sayılı Kanun'u, planlama-
nın bütünselliğinin sağlanması açısından İzmir ili özelinde değerlendir-
mektedirler. Yeni yasanı belediyeler arasında uygulama birliği kurması 
ve birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmesi açısından olumlu görülmekte-
dir. Çalışma ayrıca daha önceki kanun değişiklikleriyle gelinen süreci ve 
sorunları da ortaya koymaktadır. 

Özsalmanlı	 ve	 Pank'ın (2012) eserinde Muğla'nın büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmesi süreci değerlendirilmektedir. Bu dönüşüm-
de Muğla'nın nasıl bir büyükşehir yapılanması sürecinden geçtiği ve bu 
sürecin ili nasıl etkileyeceği analiz edilmektedir. Kapatılan ve dönüştü-
rülen mahalli idare birimlerinin personelinin durumu hakkında da bu 
çalışmada değerlendirmelere yer verilmiştir. Sonuç olarak Muğla'nın bü-
yükşehir haline gelmesini olumsuz karşılayanlar olmakla birlikte, olumlu 
bir gelişme olarak algılayanların daha fazla olduğu çıkarımı yapılmakta-
dır.

Karasu	 (2014), 6360 sayılı Kanun'un getirdiği yenilikleri açık-
lamış ve bu yeniliklerin Şanlıurfa özelinde etkilerini göz önüne sermeye 
çalışmıştır. Yeni yasanın idari ve mali açıdan, siyasi açıdan, sosyal ve 
kültürel açıdan doğuracağı olası sonuçları tespit etmektedir. Yazara göre, 
ortaya çıkacak bazı sorunlara rağmen, büyükşehir olmanın getireceği ar-
tan mali kaynak ve yeni yatırım olanakları sayesinde yerel halk yeni ya-
sayı olumlu karşılamaktadır.

Batal,	Dur	ve	Topçu (2015) 6360 sayılı Kanun çerçevesinde, 
Kent Konseylerinin işlevselliği ve Ölçek sorununu İstanbul ili örneğin-
de irdelemektedirler. Ortaya çıkabileceği öngörülen problemler ortaya 
konularak bazı çözüm önerileri getirilmektedir. Yasanın kent konseyleri 
konusunda mevcut sorunların daha da artmasına neden olduğu vurgulan-
maktadır. 



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları172

İzci	 ve	Turan'ın (2013) kaleme aldıkları makale, yeni yasanın 
büyükşehir sisteminde gerçekleştirdiği değişimlerin Van örneği kapsa-
mında değerlendirilmesini içermektedir. Van ili esas alınarak yapılan 
değerlendirmede, yasanın yönetsel yapıda, mali düzende, temsil ve katı-
lımda, insan kaynakları örgütlenmesinde, planlama ve hizmet sunumun-
da meydana getireceği yenilikler ele alınmaktadır.

Özçağlar'ın (2016) incelemesi Ankara Büyükşehir belediyesinin 
yönetsel alanının sınırlarını tarihsel bir süreç içerisinde ele almaktadır. 
1923 yılından itibaren günümüze kadar Ankara ili ve belediyesinin idari 
alanının sınırları izlenmiş, son olarak 6360 Kanun ile bu yönetsel alanın 
geldiği nokta ortaya konmuştur. Yeni yasanın etkisinin yalnızca yönetsel 
alan özelinde irdelemiştir.

Özgür (2014), 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir statüsüne geçen 
Denizli ilinin, diğer illerle birlikte bütünşehir ve büyükşehir olma yo-
lunda nasıl bir süreçten geçtiğini ve ilgili mevzuatta 6360 sayılı Kanun'a 
kadar önerilen ve getirilen yenilikleri incelemektedir. 

Adıgüzel	ve	Tek (2014) 6360 sayılı Kanun'un büyükşehir beledi-
yesi sisteminde meydana getirdiği köklü değişiklikleri Hatay Büyükşehir 
belediyesi örneğinde açıklamaya çalışmaktadır. Yasanın getirdiği yönet-
sel değişiklikler yanında, ileride çıkması muhtemel problemler açısın-
dan da yeni yasa irdelenmekte hem genel olarak büyükşehir sisteminde 
hem de Hatay özelinde yaratacağı değişimlere yer verilmektedir.

Ürkmez	 ve	 Çelik	 (2016) yeni yasa ile kır-kent bütünleşmesi 
amaçlanmış olmasına rağmen, bu iki alan arasında ayrım ve etkin bele-
diye hizmetine ulaşma bakımından ciddi problemlerin görüldüğünü öne 
sürmektedir. Yeni büyükşehir yasasının kır-kent yönetsel alanı bakımın-
dan yerel yönetimlerin yapısında meydana getirdiği değişimleri ve bu 
değişimlere bağlı olarak öngörülen sorunlu alanlara dikkat çekmektedir-
ler. Bu çalışma Kayseri ili özelinde ve ilçe belediyeleri kapsamında ele 
alınmıştır. 

Atabeyoğlu	 (2014) yasa ile büyükşehre dönüştürülen illerden 
biri olan Ordu'nun değişim sürecinden nasıl ve ne ölçüde etkilendiğine 
ışık tutmaktadır.  Ordu ilinin mevcut durumu, büyükşehir olma süreci, 
kentleşme aşaması, kentsel sorunların boyutu ve sahip olduğu potansiyel 
fırsatlar üzerinde durulmuş ve gelecek için tasarlanan planlar değerlen-
dirilmiştir.
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Hansu	 (2015), Antalya Büyükşehir Belediyesi plan kararlarını 
6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendiren 
çalışmasıyla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan ilçe belediye-
lerinin ve kırsal alanın teknik altyapı ve imar sorunlarının çözümüne 
yönelik tespitler analiz edilerek çözüme ulaştırılması ve büyükşehir be-
lediyesine bağlı birimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrı-
ca Hansu'ya göre ilçe belediyelerinin gelirleri düşük, personel sayısı ve 
nitelikli personeli yetersizdir ve bu durum belediye hizmetlerinin koordi-
nasyonunda aksaklıklara neden olmaktadır. İmar konularını meclis çok 
tartışmakla birlikte meclisin imar konuları üzerinde bir yetkinliği yoktur. 
Büyükşehir belediyesinin bir an önce il bütünde bütüncül nazım imar 
planı ve plan hükümleri oluşturması gerekmektedir. Özellikle il bütü-
nünde imara ilişkin ortak dilin oluşturulması ve ilçe belediyeler arasında 
koordinasyon oluşturulmalıdır. 

5.1.5.	6360	Sayılı	Kanun'un	Hizmet	Sunumuna	Etkisi

6360 sayılı Kanun ve diğer yerel yönetim reformlarının yerel hiz-
metlerin sunumuna ciddi etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak, bu etki-
nin niteliği ve uzun dönemdeki seyri konusunda farklı görüşlere rastla-
mak mümkündür. 

Özer (2013), reform ile meydana gelen değişiklikleri ve bu refor-
ma yapılan eleştirileri incelemiştir. 6360 sayılı Kanun aslında bir ye-
niden yapılanma ihtiyacına verilen bir cevap olarak nitelendirilmiştir. 
6360 sayılı Kanun'un değişikliklerini detaylarıyla inceledikten sonra 
Özer, yasayı reformda reform olarak nitelendirmiştir. Yerel yönetimler 
alanında son on yılda uygulamaya giren yeni yasaların ortaya koyduğu 
temel düzenlemelerde insanımızın hayatını kolaylaştıran daha etkin ve 
kaliteli hizmet sunumunu esas alan kaynakların ekonomik kullanılma-
sıyla hizmet arzını artıran ve çağdaş hizmet uygulamalarını hedefleyen 
bir yaklaşım benimsenmiş ve uygulamalar bu kapsamda hayata geçiril-
meye çalışılmıştır. Ancak beklenen ve hayata geçirilenler uygulamada 
örtüşmediğinde vatandaşlar zarar görür. Büyükşehir belediyeleri kentin 
makro planlama ve makro ölçekte yatırımları gerçekleştirmesi amacının 
dışında yetkilerle donatıldığında merkezileşmeye yol açacağını ve subsi-
diarite (yerellik) ilkesiyle ters düşebileceğini belirtmiştir. 
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Yıldırım,	Gül	ve	Akın	(2015), çalışmalarında büyükşehir bele-
diyelerinin varlığını kaynakların verimli kullanılması açısından destek-
lemiştir. 6360 sayılı Kanun'u ise koordinasyonun sağlanamayışı, ölçek 
ekonomisinden yeterli ölçüde faydalanılamayışı, sanayileşme, çevre, ula-
şım vb. sorunların küçük yerel birimler tarafından çözülmesinin zorluğu 
olarak ifade edilmiş ve 6360 sayılı Kanun tüm bu ihtiyaçlara cevap ver-
mek açısından olumlu bir reform olarak nitelendirilmiştir. 

Yıldırım	(2015) ise çalışmasında Türkiye'de büyükşehir belediye-
si sistemi ve temel özelliklerine değinmiş, Büyükşehir Belediyesi'nin ge-
lişimine ilişkin süreci incelemiştir. Yeni büyükşehir belediyesi kanunu 
ile getirilen değişiklikleri açıklamış ve yeni hizmet birimlerinden bahset-
miştir. Yeni Büyükşehir Belediyesi yasasına yönelik eleştiriler üzerinde 
durmuş ve bu eleştirilerden birinin özerk bölgeler oluşturması olduğunun 
altını çizmiştir. Bu yasaya yöneltilen eleştirilerden biri de başkanlık sis-
teminin altyapısını hazırlamasıdır. Valinin yetkileri de eskisine oranla 
artırılmıştır. Ayrıca mahalli halkın görüşlerine başvurmadan getirilen 
değişiklikler Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykı-
rıdır. Ancak yasa, belediyelerin artan görev ve sorumluluklarının yerine 
getirilmesi için gelirlerinin artırılması, mahalleye dönüştürülen köylere 
indirimli hizmet getirilmesi bakımından olumludur. Yazarın kanaatine 
göre reformlar yapılırken yerel halkın görüşü alınırsa verim daha fazla 
alınabilir. 

Keleş	 (2017), 6360 sayılı Kanun ile İstanbul ve Kocaeli'nde yü-
rürlükte olan ve il ve belediye sınırlarını örtüştüren sistemi geri kalan 
28 kente de uyguladığında Muğla, Antalya, Konya, Şanlıurfa gibi illerin 
sınırları 250-300km kadar genişlemekte ve bu da merkezden uzakta ka-
lan yerleşim birimlerine hizmet götürme maliyetlerini artıracağını belirt-
miştir. Köyün bir ekonomik ve toplumsal birim olarak varlığına yasayla 
kolayla son verilemeyeceğine ve halkın görüşlerine başvurulmaması da 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırı olduğunu belirtmiştir. 
Köyler açısından kimlik ve aidiyet duygusuna ilişkin kayıplar, taşınır ve 
taşınmaz malların köyün elinden alınması, artan vergiler ve harçlar köy 
yaşamını güçleştireceğini ön görmüştür. 

Çelikyay (2014), çalışmasında Türkiye'de koordinasyon, kent-
leşmenin hızlı olması ve hizmetlerin verimliliğinin artırılması gibi ih-
tiyaçlara cevap olarak Türkiye'de yeni bir kent sistematiğine geçiş ya-
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pıldığından bahsetmiş ve 6360 sayılı Kanun'un gerekçesini ve yasa ile 
gelen temel değişimleri incelenmiştir. Çelikyay'a göre yasaya getirilen en 
önemi eleştiri ölçek düzenlemesidir. Burada Birgül Ayman Güler'in eleş-
tirisine yer vermiş ve ‘belediye yönetimi kentsel yerleşme mekanlarının 
yönetimidir ve il ölçeğinin belediye modeli ile yönetilmesi beraberinde 
sorun getirecektir' yorumunda bulunmuştur. 

Bingöl,	Yazıcı	 ve	Büyükakın	 (2013) çalışmasında 6360 sayı-
lı reformun Kocaeli deneyimi ele alınmıştır. 6360 sayılı Kanun'la 2004 
yılından itibaren sadece Kocaeli ve İstanbul'da uygulamaya konulan mo-
del, büyükşehir belediyelerinde yaygınlaşmış ve bu da değişim dalgasının 
son halkalarından biri olarak değerlendirilmiştir. Bu kanunla merkezden 
Büyükşehir Belediyesine hizmetleri etkin sunabilmeleri için daha çok 
kaynak aktarılmaktadır. Yerel yönetimler 3'lü düzeyden tekli düzeye in-
mekte ve bu da koordinasyon açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre hizmet sunum kapasitesi büyürken 
birim başına düşen maliyet azalacak ve kaynaklar daha verimli kullanı-
lacak, insan kaynakları kapasitesi nitelik ve nicelik bakımından artacak, 
karar organlarında görev alan seçilmiş temsilciler çeşitlenecek ve daha 
uzman komisyonlar kurulacak, araç gereç ve ekipman parkı nicelik ve 
nitelik olarak gelişecek ve israf azalacak, hizmet sunumunda daha ile-
ri teknolojilerden yararlanılabilecek, iş bölümü ve uzmanlaşma artacak, 
bütüncül imar planları yapılacak, koordinasyon sorunu ortadan kalkacak, 
kaynaklar adil dağılacaktır.

Berk	(2003), yerel hizmet sunumunda belediye iktisadi teşebbüs-
lerinin rolünü inceleyen bir çalışma yürütmüştür. Çalışmasında belediye-
lerin şirket kurma uygulamalarına ağırlık vermek kamunun dışına çıkma 
istek ve gerekçelerini araştırmak, değişen ve gelişen dünya koşullarına 
uygun yasal düzenlemeler yapmak gerektiğini belirtmiştir.

Sayan	ve	Kışlalı	(2008) çalışmalarında belediye şirketlerinin ya-
rarlı olup olmadığı tartışmıştır. Çalışmada belediye şirketlerinin KİT'lerin 
etkisinde kalıp bit olarak adlandırılması yersiz bulunmuştur. Çünkü kitler 
ulusal düzeyde hizmet amacı güderler, fiyat ve ücret politikalarıyla eko-
nomiyi yönlendirirler, devlet eliyle ekonomi kalkınmaya katkı sağlarlar, 
gelir dağılımını düzenleyici etkileri vardır. Oysa belediye şirketlerinde 
gerçek amaç kardır. Yazarlar, belediye şirketlerini başarısız özelleştirme 
uygulamalarının örneği olarak görmektedir. Belediyelerde özelleştirme 
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politikaları maliyeti düşürmeyi amaçlasa da 1980'lerden sonra beledi-
ye giderleri enflasyon oranının ve belediye gelirlerinin üstünde bir artış 
göstermiştir. Liberallerin savunduğu gibi hizmet maliyetlerinin düşmesi 
bir yana, hizmetlerin fiyatları artmıştır. Ayrıca şirketleşme personel gi-
derlerini de düşürmemiştir. Ancak bütün bunlara karşın Dünya Banka-
sı ve ulus ötesi şirketler tarafından yeni pazarlar olarak görüldükleri ve 
desteklendikleri için ilerleyen yıllarda belediyelerde şirketleşme daha 
da artacaktır. Bankacılık ve enerji sektöründen sonra belediye şirketleri 
Türkiye'nin üçüncü büyük kara deliği olacaktır. 

Nas	(2008), belediye iktisadi teşebbüslerini (BİT) İstanbul örneği 
üzerinden ele almaktadır. BİT'leri devlet ve KİT'lerin yerel düzeyde su-
namadığı hizmetleri sunma, merkezileşmeden uzaklaşma isteği, bürokra-
tik engelleri aşma ve yeni istihdam yaratma çabalarının bir sonucu olarak 
görmektedir. Yazara göre belediyelerin hangi alanlarda şirket kurabile-
cekleri açık olarak belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır. Bunu yaparken 
yerel faktörler dikkate alınmalıdır. Bitler kar ettikleri durumda kar, yine 
o bölgenin kalkınmasına ve istihdamına harcanmalıdır. Ulusal kalkınma 
yerel ile başlayıp ülke geneline yayılmalıdır. 

Bilmez	 (2013) ve	 Memiş	 (2016), Büyükşehir belediyelerinde 
devir, paylaştırma ve tasfiye sorunlarına dikkat çekmiştir. Tüzel kişi-
liği kaldırılan yerel birimlerin malvarlıklarının paylaşılması söz konu-
su olmuştur. Yeni kurulan ilçelere bazı malvarlıklarının aktarılması ve 
görevlerinin bir kısmı devredilen belediyelerin de bir kısım varlıkları-
nın devredilmesi söz konusu olmuştur. Bu işlemleri yürütmek amacıyla 
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonları valilikler bünyesinde görev 
yapmıştır. Bazı valiliklerce adil olmayan kararlar alınmıştır. Özellikle, 
komisyon tarafından kararlaştırılmış, dava konusu edilmemiş, üzerinden 
uzun bir süre geçmiş konularda tekrar karar verilmesi, bu yapılırken de 
eski kararların değiştirilerek, bir kurum lehine, diğer kurum aleyhine iş-
lemler tesis edilmesi, yine aynı şekilde karar verilmeyen bazı konularda 
yeniden karar verilmesi, bu karar verilirken de objektif konulardan uzak 
ve belli mülahazalarla karar verilmesi gibi birçok olayla karşı karşıya 
kalınmıştır. 

Yıldırım	 (2015), Türkiye'de yerel yönetimlerde olan yenilikleri 
merkezcilikten kurtulma çabalarının bir ürünü olarak değerlendiren ya-
zar 6360 sayılı Kanun'u il özel idareleri, belediyeler, Büyükşehir Beledi-
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yeler ve köyler açısından tek tek değerlendirmiştir. 6360 sayılı Kanun'la 
tüzel kişiliklerin kaldırılmasını sakıncalı olarak görmüştür. Yerel yöne-
timlerdeki değişikliğin sadece yöntem değişikliği ile kısıtlı kalmaması 
gerektiğini, anlayış değişikliğinin de olması gerektiğini söylemektedir. 
Toplumsal kalitenin artması için katılımcı demokrasiyi benimseyen, 
özümseyen ve demokratik katılım kanallarını sonuna kadar kullanabile-
cek yeterlilikte ve bilgi düzeyinde bir toplumun oluşturulmasının önemi-
ne dikkat çekmiştir.

Turan	ve	Duru	 (2014), ilçe belediyelerini anakentin zayıf hal-
kaları olarak görmüşlerdir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilçe belediyele-
ri arasındaki güç dengeleri üzerinde durmuşlardır. Ayrıca 6360 sayılı 
Kanun'un büyükşehir belediyelerinin il sınırlarına, kırsal kesimlere de-
ğin uzanmalarıyla merkezi yönetimin birtakım işlevlerini de yerine ge-
tirmeye başlayacağını, ileride sadece Doğu ve Güneydoğuda değil tüm 
Türkiye'de adı konmamış bir özerkliğin yaşandığı birimlere dönüşeceği-
ni öne sürmektedir. Bu durumu Kürt sorununun çözülmesinde bir araç 
olarak gören yazar ilçe belediyelerinin geleceğinin tartışmalı ve belirsiz 
olacağını öngörmektedir. Anakentlerin gelecekte daha önemli hale gele-
ceğini ilçelerin de daha ihmal edilmiş ve zayıf parçalar olacağını öngör-
mektedir. Yazara göre ilçe belediyeleri güçlendirilmeli ve kendi başları-
na iş yapabilecek konuma getirilmelidir. Bu yerel hizmetlerin daha etkin 
ve verimli sunulması ile doğrudan ilgilidir. 

Gözler	(2013), 6360 sayılı Kanun'u hukukilik bakımından değer-
lendirmiştir. Gözler'e (2013) göre 29 ilde il özel idarelerinin kaldırılması 
anayasaya aykırıdır. İl özel idarelerinin anayasal temeli 127. maddenin 
birinci fıkrasıdır. İl özel idaresinin varlığı da ilin varlığının bir gereğidir. 
İl özel idaresi kaldırılacaksa da bunun bir anayasa değişikliği yoluyla 
yapılması gerekmektedir. Gözler, aynı zamanda belde belediyelerinin 
kaldırılmasının da anayasaya aykırı olduğu düşüncesindedir.  Anayasaya 
göre nerede bir belde var ise orada bir belediye idaresi olmalıdır. 6360 
sayılı Kanun ise beldelerin tüzel kişiliklerini kaldırarak ilçe belediye-
sinin bir mahalli olmasını öngörmektedir. Ancak şehir merkezine yakın 
olup, aşırı şehirleşme neticesinde zamanla şehirle bitişmiş ve fiilen bu 
şehrin parçası haline gelmiş bir beldenin tüzel kişiliğinin kaldırılması 
sakıncalı olmaz. 
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5.1.6.	6360	Sayılı	Kanun'un	Planlama,	İmar	ve	Ruhsat	
Denetimi	Üzerindeki	Etkileri

Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar'a göre (TMMOB, 
2012), 6360 sayılı Kanun ülkemizin sorunlarına çare olmaktan uzaktır. 
Planlamalarda bir bütünlüğün olmasının önemli olduğu doğrudur fakat 
bu kırsal alanların kentsel alana dönüştürülmesine gerekçe değildir. Bü-
yükşehir belediyelerinin sınırları bir plana bir analize dayanmamakta, 
hizmetler değil sorunlar büyümektedir. Belde belediyelerinin kapatılma-
sı, Uyar'a göre subsidiarite ilkesi ve ülkemizin yerel yönetim geleneği 
ile çelişmektedir. Uyar, il özel idarelerinin kapatılmasını ise devletin 
köylere tamamen sırtını dönmesi olarak değerlendirmiştir. Uyar, mahal-
leye dönüşen köylerin mimarisinin TOKİ'nin tek eline geçeceğini ve tek 
tipleşeceğini savunmuştur. Köy kimliği bitecek ve böylece kimlik yaban-
cılaşması ve dayatması gerçekleşecektir. 

Şahin (2012), ilçe belediyeleri ile BŞB arasındaki imar planla-
ma yetkileri yeniden ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu yeniden ele 
alışta da planların kademeli birlikteliği, planlama denetiminde denge 
ve aşağıdan yukarı kentlilerin planlama süreçlerine katılımı ilkeleri göz 
önünde bulundurulmalıdır. BŞB yönetiminde daha sağlıklı bir kent yö-
netiminin oluşumunun ortaya çıkarılması için metropoliten alanların dö-
nüşümü ile oluşan kent bölgelerin yapısına uygun bir üst ölçek planlama 
sistematiği geliştirilmesi, ilçe planlama yetkileri ölçek odaklı olmaktan 
çıkmalı ve üst ölçek plana bağlı stratejik alan odaklı hale getirilmeli, 
BŞB ile ilçe belediyeleri arasında plan onama ve denetiminde karşılıklı-
lık ve planların kademeli birlikteliği ilkesi esas kılınmalı, ilçe belediye-
leri ile BŞB planlama süreçlerini koordine eden bir birim kurulmalı, BŞB 
planlama kurumsallaşması ve kadrolaşması belli kurallara bağlanmalı, 
ilçe belediyelerinin planlama kapasiteleri genişletilmelidir. Türkiye'de 
metropoliten alanların yapısal düzenlenmesinde mekan-ölçek temelli bir 
yaklaşım dikkate alınmalıdır. Yazara göre bunlar olmaksızın ortaya çıkan 
örgütsel yapı kentsel kaynakların yeniden dağıtımının birincil araçların-
dan olan kent planlaması aracılığı ile merkezileşen denetlenemez bir si-
yasal alana dönüştürmektedir.
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5.1.7.	6360	Sayılı	Kanun'un	Merkezileşme	–	Yerelleşme	
İkilemi,	Katılım	ve	Demokrasi	Üzerinde	Etkileri

Her ne kadar 6360 sayılı Kanun'un ve daha birçok yerel yönetim 
reform kanununun temel gerekçelerinden birisi daha fazla yerel demok-
rasi sağlamak olsa da, getirilen düzenlemelerin ve alandaki uygulamala-
rın ne kadar demokratik olduğu hep tartışılmaktadır. Bu tartışmada temel 
parametreler olarak 6360 sayılı Kanun'un yerel yönetimler içinde başar 
bir güç olarak büyükşehir belediyesini çıkardığı ve böylece yerelde bir 
merkezileşme meydana geldiği iddiası ile, ilçeler dışındaki belediyelerin 
lağvedilmesi ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dö-
nüştürülmelerinin yerel temsil ve demokrasiye zarar verdiği iddiası öne 
çıkmaktadır.

Yılmaz	 (2014), 6360 sayılı Kanun'un küreselleşmenin getirdiği 
vatandaş odaklılık, yerelleşme ve yerel demokrasinin sağlanması gibi 
düzenlemeler doğrultusunda yapıldığını iddia etmektedir. Yılmaz'a göre, 
yasa bu ilkeleri hayata geçirmek yerine merkezi vesayeti artırma yoluna 
gitti ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerini kar getiren hizmetlere dönüş-
türdü. Bu durum, gerek kanun yapma sürecindeki aksaklıklar gerekse 
kısa süreli uygulama döneminde ortaya çıkan handikaplar kanunun genel 
gerekçesinde yer alan vatandaş odaklılık ve yerel demokrasinin sağlan-
ması hedefinden uzaklaşıldığını ve merkezi yönetimi büyük ölçekli yerel 
yönetimler üzerinde güçlendirme amacına yönelik bir politika izlendiği-
ni ortaya koymaktadır. YİKOB hem merkezi bir organ hem de vatandaş 
odaklılık yerine piyasa koşullarına tabi bir yatırım politikasına hizmet 
edebilir. Köy yapılanmalarının merkezden uzak mahallelere dönüşme-
si hem hizmetlere ulaşılmasını güçleştirir hem de kır-kent düzleminde 
sosyolojik sorunlara yol açabilir. TEPAV raporunun da işaret ettiği gibi 
büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir olmayan belediyeler arasındaki 
mali kaynak farklılaşması hizmetlerin eşitsiz dağılımına neden olabilir. 
Bu da anayasanın 10. maddesi ile koruma altına alınan eşitlik ilkesiyle 
çelişir. Yazara göre 6360 sayılı Kanun yerelleşmeden çok ulus-devlet 
merkezileşmesi anlamını taşımaktadır. 

Belli	ve	Aydın	(2017) 6360 sayılı Kanun'u yerelde merkezileşme 
olarak tanımlarken, Atmaca (2012) ise yeni yasa tasarısının bölgesel 
farklılıkların ve çeşitliliğin korunmasını ortadan kaldırdığını belirtmek-
tedir. Yaklaşık 16.000 köy tüzel kişiliği ortadan kaldırılmakta ve ma-
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halleye dönüştürülmektedir. Mahallelerin tüzel kişiliği ve kendi başına 
karar alma ve uygulama olanakları bulunmamaktadır. Tüzel kişiliği kal-
dırılan bu köylerin birçoğu farklı kültürel kimlik ve yapı barındırmakta-
dır. Ülkemizdeki Büyükşehir belediyesi karar mekanizmalarına katılım 
süreçleri incelendiği zaman tüzel kişiliği kaldırılan bu küçük topluluk-
ların ve birimlerin artık karar mekanizmalarına katılımları söz konusu 
olmayacaktır. Büyükşehir belediyelerinin il sınırları ile birleştirilmeleri 
sonucu bu alt birimler tarafından oluşturulmuş olan birlikler de ortadan 
kaldırılacaktır. Bu durum AB topluluğu için temel ilke haline gelmiş 
subsidiarite ilkesinin ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla 
yeni yasanın katılımcılık anlayışıyla bağdaşmadığı ve coğrafi alan belir-
lemesine yönelik ideal ölçek kavramı karşısında tutarsız bir tavır izlediği 
ortadadır. Yeni yasayla gelen yeni yapı optimal ölçek sorunun daha da 
büyümesini beraberinde getirmektedir. Var olan Büyükşehirlerin kullan-
dıkları kaynaklara oranla ne ölçüde etkin ve verimli hizmet sundukları 
tartışmalıyken bu birimlerin görev alanlarının il sınırlarını kapsayacak 
şekilde genişletilmesi optimal belediye anlayışındaki etkililik ve verim-
lilik anlayışı açısından yeni sorunları ortaya çıkarmaktadır. 

Yolcu	ve	Sezgin	(2016) çalışmasında 6360 sayılı Kanun ile ge-
tirilen değişikliklerin yönetime katılmaya etkisi bağlamında halkla iliş-
kilerin rolündeki artışa dikkat çekmektedir. 6360 sayılı Kanun'a kadar 
belediyeler, yerleşim yerlerinin merkezinden ve sınırlı mücavir alandan 
sorumlu iken; yeni düzenleme bu anlayışı daha ileri götürerek büyük-
şehir belediyesi sınırlarını il mülki sınırları, büyükşehir ilçe belediyesi 
sınırlarını da ilçe mülki sınırlar olarak düzenlemektedir. Bu düzenleme 
ile mülki amirler ile belediye başkanlarının yetki alanları eşitlemekte-
dir. Bu durum ise atanmışlara karşı seçilmişlerin güç kazanmasına yol 
açtığından yerelleşme açısından olumlu bir gelişme kabul edilebilmek-
le birlikte; bu noktada kamu hizmeti sunumu açısından kır-kent ayrımı 
ortadan kalkmakta; bir anlamda belediye tanımı değişmektedir. Ancak 
olayın bir başka boyutunda ise yetki uyuşmazlığı ve merkezin vesayet 
denetimi noktasında sıkıntılar yaratabileceği de düşünülmelidir.

Fırat	 (2008), çalışmasında belediyeler geleceğin Türkiye'sinin 
önemli iktisadi aktörleri olarak değerlendirilmiştir. ‘Yerelleşme = De-
mokratikleşme' algısına dikkat çekmiş, yerel kaynakların yoğun kentleş-
me karşısında yetersiz duruma gelmesinden mütevellit belediyelerin yeni 
kaynak yaratma arayışları üzerinde durmuştur. Büyükşehir belediyeleri-
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nin sahip olduğu işletmelerin sadece personel sayıları bakımından değil 
bütçe büyüklükleri ile de önemine dikkat çekmiş yatırımların teknik ve 
ekonomik yönden iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yazara 
göre büyükşehir belediye birimleri artık küçük birer ulus devlet yöne-
tim büyüklüklerine dönüşmüştür. Belediyeler artık yerel halka en yakın 
birimler olmanın ötesinde, piyasalaşan yerel hizmet sunumunda rol ala-
cak ve yerel ve küresel sermayenin en yakın birimleri, hatta neredeyse 
tek muhatabı durumundadır. Rant yaratma faaliyetlerinin artışına dikkat 
çekmiştir. Yazar, ekonomik gücün siyasi hukuki ve idari güce karşılık 
geldiğini belirtmektedir. 

5.1.8.	6360	Sayılı	Kanun'un	Personel	sistemi	Üzerindeki	
Etkisi

Her ne kadar kırsal alanlar, demokrasi, temsil ve planlama gibi 
yoğun şekilde tartışılmasa da, yerel yönetim reformlarının özellikle be-
lediyelerde çalışan personel üzerine etkisine ilişkin çalışmalar da bu-
lunmaktadır. Yerel yönetimlerin en büyük sorunlarından birisinin nite-
liksiz personel olması, yerel yönetim uzmanı namıyla personel istihdam 
edilemeyip mevcut personelin büyük bir kısmının hizmet kapasitesinin 
düşük olması, özellikle küçük ilçelerde personel sayısının yetersiz olma-
sı, personel geliştirme, motivasyon artırma ve performans ölçümü alanla-
rında özellikle belirli bir nüfus ölçeğinin altında bulunan belediyelerde 
önemli sorunlar bulunması, bu konunun üzerinde ciddiyetle durulmasını 
gerektirmektedir. Ancak,  mevcut yerel yönetim mevzuatının bu ihtiyaca 
cevap verecek düzeyde olmadığı da görülmektedir. Bu alanda yazılmış ve 
burada incelenmeyi hak eden iki makale, Çöpoğlu (2015 ve Gündoğdu 
(2015) tarafından yazılan makalelerdir.

Çöpoğlu (2015), çalışmasında yerel yönetimlerde personel siste-
minde meydana gelen değişiklikler incelemiştir. Memur, işçi, sözleşmeli 
ve hizmet alımı sayılarındaki değişiklikler tablolarla gösterilmiştir. Ye-
rel yönetimlerde personel istihdam biçimlerinin reformlardan nasıl etki-
lendiğini, belediyelerde insan kaynaklarının değişen rolünü tartışmıştır. 
Belediyelerde sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık eğilimleri üzerinde 
durulmuştur. Çöpoğlu'na göre belediyelerde insan kaynakları yönetimin-
de ve endüstri ilişkilerinde pek çok sorun bulunmaktadır. Bunlar kamu 
sektöründeki genel sorunlardan, istihdama, ücret adaletsizliğinden farklı 
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statülerde çalışmaya kadar uzanmaktadır. Taşeron ayrıca bir sorundur. 
Çöpoğlu'na göre işçilerle ve memurlarla yapılacak toplu sözleşmelerin 
yürürlük süreleri belediye başkanlarının görev süreleri ile sınırlı olma-
lıdır. Merkezi yerleştirme (KPSS) yoluyla yapılan personel istihdamı 
metropol şehirlerinde sorun oluşturmazken belde ve küçük ilçe beledi-
yelerinde sorunludur. Küçük ölçekli belediyelere personel seçiminde 
nitelikli personel istihdamı olanağı verilmelidir. Çöpoğlu belediyelerde 
insan kaynakları yönetiminde yaşanan sorunların temelinde katı idari ve-
sayeti görmektedir.

Gündoğdu	(2015) ise 6360 sayılı kanun öncesi kamu personelinin 
durumu ile kanun sonrası kamu personelinin durumunu karşılaştırmıştır. 
6360 sayılı Yasanın etkisiyle, il özel idareleri ve belde belediyelerinin 
30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası kapatılması, bu kurumlarda çalı-
şan kamu personelinin farklı devlet kurumlarında istihdam edilmesini 
de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte kamu personelinin, kurumlarını 
değiştirmek zorunda kalması, onların etkilenmesine ve kıs-mi mağduri-
yetler yaşamasına sebebiyet vermiştir. Kamuda istihdam edilen persone-
lin nakil işlemleri, kamu istihdam politikasının devamlı-lığı açısından da 
önem taşımaktadır. Modern yönetim anlayışında, personellerin istihdam 
edildikten sonra, çağdaş insan kaynakları yönetiminde de olan çalışan-
ların performans denetimlerinin göz önünde bulundurulduğu performans 
ve sonuç odaklı bir kamu yönetimine geçilmesi gerekmektedir. Bu bah-
sedilen performans ve sonuç odaklı kamu yönetimi beraberinde kamu 
kurum ve kuruluşların verimlilik ve etkinlik sıkıntılarını aşmalarına yar-
dımcı olabilecektir. Bu anlamda, Devlet Personel Başkanlığı'nın çağın 
gereklerine uygun bir norm kadro uygulamasını hayata geçirmesi ayrıca 
istikrarlı bir yapıda personel istihdamını sağlaması gerekmektedir. Son 
olarak, kamu personelinin yönetilmesinde etkinlik ve verimliliğin sağla-
nabilmesi için, insan kaynakları planlamasından bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve uzmanlaşmaya kadar pek 
çok alandaki yeniliklerin çağdaş uygulamalar göz önünde bulundurula-
rak gerçekleşmesi ve de günümüz çağına uygun yeni bir kamu personel 
rejimine geçilmesi gerekmektedir.

Görüldüğü gibi, 6360 sayılı Kanun başta olmak üzere yerel yöne-
tim reformlarının niteliği ve etkileri konusunda oldukça fazla literatür 
bulunmakta olup bu yayın ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir. Bu 
akademik yayın faaliyetleri yukarıdaki boyutlar ile sınırlı olmayıp, başta 
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mali alan olmak üzere diğer alanlara ilişkin yayınlara da rastlanabilmek-
tedir. Yukarıdaki mütevazi seçki bile, bu konunun ne kadar canlı bir 
tartışma malzemesi haline geldiğini gösterecek niteliktedir.

5.2.	AKADEMİSYENLERE	UYGULANAN	6360	SAYILI	
KANUN	VE	YEREL	YÖNETİM	REFORMLARINA	
İLİŞKİN	ANKETİN	SONUÇLARI	

6360 sayılı Kanun Ekseninde Türkiye'de Yerel Yönetim Reformla-
rının Değerlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Türkiye'de değişik üniver-
sitelerde halen çalışmakta olan Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Ma-
liye ve Şehir Planlama alanlarında uzman akademisyenlere 41 sorudan 
oluşan bir anket gönderilmiş ve elde edilen yanıtlar değerlendirilerek, 
genel olarak yerel reformlarına ve özelde de 6360 sayılı kanuna ilişkin 
akademisyenlerin ne düşündüğüne ilişkin kapsamlı bir veri elde edilmiş 
bulunmaktadır. Aşağıda bu anket sonuçlarına ilişkin grafik ve tablolar ile 
her bir anketin kısa değerlendirmeleri yer almaktadır.

(1) "6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, belirlenen yönetsel öl-
çekte yerel demokratik katılım mekanizmaları aktif olarak işletildi" 
söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte görüldüğü üzere, akademisyenler ekseriyetle 6360 sayı-
lı Kanun uygulama sürecinde belirlenen yönetsel ölçekte demokratik 
katılım mekanizmalarının işletildiğine inanmamaktadırlar. Söz konusu 
kanunun uygulanma sürecinde demokratik katılımın olduğuna inanan 
akademisyenlerin oranı toplamda yaklaşık %23'te kalmıştır ve akade-
misyenlerin yaklaşık %13'ü bu hususta kararsız kalmışlardır. Akade-
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misyenlerin %45'i katılmadığı yönünde cevap verirken, yaklaşık %18'i 
kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. Yani, 6360 sayılı kanunun uygulan-
masında genel kanı, demokratik katılım mekanizmalarının işletilmediği 
yönündedir.

(2)  "6360 sayılı Kanun genişleyen ölçekte, sadeleştirilmiş güçlü bir ye-
rel yönetim oluştururken; yerel halka yakın olan yapılardan uzakla-
şılmasına neden olunmuştur" söylemine katılıyor musunuz?

Yerel yönetimlerin yapısı ile ilgili bir söylem üzerinden sorulan 
bu soruya, akademisyenlerin toplamda yaklaşık %26'sı, 6360 sayılı Ka-
nunun güçlü bir yerel yönetim oluştururken, yerel halka yakın olan ya-
pılardan uzaklaşıldığı söylemine katılmamaktadır. %12,28'i bu konuda 
kararsızdır. Toplamda akademisyenlerin yaklaşık %61'i bu söyleme ka-
tılmıştır. Akademisyenlerin büyük çoğunluğu 6360 sayılı Kanun geniş-
leyen ölçekte, sadeleştirilmiş güçlü bir yerel yönetim oluştururken; yerel 
halka yakın olan yapılardan uzaklaşılmasına neden olunmuştur söylemi-
ne katılmaktadır.

(3) Sizce 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, hizmetlerin halka 
en yakın birimler eliyle sunulduğuna yönelik bir algı oluştu mu?
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Yeni yasa ile hizmetin halka yakınlaşıp yakınlaşmadığına yönelik 
algıyı ölçmek adına yöneltilen soruda, akademisyenlerin sadece %15,79'u 
6360 sayılı Kanunu uygulama sürecinde, hizmetlerin halka en yakın bi-
rimler eliyle sunulduğuna inanmaktayken, %21'i bu algının kısmen oluş-
tuğu yönünde cevap vermiştir. Akademisyenlerin yaklaşık %63'ü ise, söz 
konusu kanunu uygulama sürecinde, hizmetlerin halka en yakın birimler 
eliyle sunulduğuna yönelik algının oluştuğuna katılmamaktadır. 

(4) Sizce, 6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci "Kanunla kentlileşe-
bilmek mümkün" söylemini doğrular nitelikte mi?

Grafikten de görüldüğü gibi, akademisyenlerin %56,14'ü 6360 sa-
yılı Kanunun, "kanunla kentleşebilmek mümkün" söylemini doğrular ni-
telikte olmadığına inanmaktadır. %32'si söz konusu kanunun bu söylemi 
kısmen doğrulayabileceğine dair bir cevap vermişken, akademisyenlerin 
sadece %12,28'i 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinin "kanunla kent-
lileşebilmek mümkün" söylemini doğrular nitelikte olduğuna inanmak-
tadır. 

(5) "6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci gösteriyor ki; tüzel kişiliği 
kaldırılan birimlerin bulunduğu yerleşim yerlerinin hizmet içerikle-
rinde henüz bir değişiklik olmamıştır" tespitine katılıyor musunuz?
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Akademisyenlere, 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, tüzel 
kişiliği kaldırılan birimlerin bulunduğu yerleşim yerlerinde hizmet içe-
riklerinde bir değişiklik olmadığı tespitine katılıp katılmadıkları sorul-
muştur. Akademisyenlerin yaklaşık %45'i hizmet içeriklerinde herhangi 
bir değişiklik olmadığı kanaatindedir. Yaklaşık %38'i, söz konusu yer-
leşim yerlerinde 6360 sayılı kanun uygulanma sürecinde hizmet içerik-
lerinin değiştiğini düşünürken, akademisyenlerin yaklaşık %16'sı bu 
hususta kararsızdır.

(6)  "6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci "kervan yolda dizilir" sözüne 
uygun bir seyirde işlemektedir" tespitine katılıyor musunuz?

Verilen cevaplara göre akademisyenlerin yaklaşık %68'i 6360 sa-
yılı Kanun uygulama sürecinin "kervan yolda dizilir" sözüne uygun bir 
seyirde işlediğine inanmaktadır. Yaklaşık %10'u bu tespite inanmazken, 
yaklaşık %21'i bu konuda kararsızdır.

(7) "YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), yerelde mer-
kezileşme uygulamasının bir görüntüsüdür" tespitine katılıyor musu-
nuz?
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Akademisyenlere 6360 sayılı Kanun ile gelen uygulamalardan biri 
olan YİKOB'un, yerelde merkezileşme amacına hizmet ettiği tespitine 
katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Grafikte de görüldüğü gibi akademis-
yenlerin %70 civarı YİKOB'un bir merkezileşme aracı olduğuna dair bir 
kanaat taşımaktadır. Yaklaşık %23'lük bir oran bu konuda kararsızken, 
sadece akademisyenlerin sadece %7'si YİKOB'u bir yerelde merkezileş-
me uygulaması görüntüsü olarak kabul etmemektedir.

(8) "Tarımsal ve kırsal hizmet sunumları büyükşehir belediyelerinin ge-
leneksel hizmet sunumları ile uyumlu değildir" söylemine katılıyor 
musunuz? 

Görüldüğü üzere akademisyenlerin %67'si tarımsal ve kırsal hizmet 
sunumlarının büyükşehir belediyelerinin geleneksel hizmet sunumları ile 
uyumlu olmadığını düşünmektedir. %12'si bu konuda kararsızken, %21'i 
tarımsal ve kırsal hizmet sunumlarının büyükşehir belediyelerinin gele-
neksel hizmet sunum yöntemleriyle uyumlu olduğunu düşünmektedir.

(9) "6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, kırsal alanda yaşayan 
vatandaşların yerel yönetsel birimlere ulaşmakta sorun yaşadığı gö-
rülmüştür" tespitine katılıyor musunuz?
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6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde kırsal alanda yaşayan va-
tandaşların yerel yönetsel birimlere ulaşmakta sorun yaşadığı görülmüş-
tür tespitine kesinlikle katılmayan akademisyen yoktur. Ancak hayır 
katılmıyorum diyenlerin oranı %14,04'tür. Kararsızların da oranı katıl-
mayanlarla aynıdır. Fakat akademisyenlerin %72'sine göre kırsal alan-
larda yaşayan vatandaşlar yerel yönetsel birimlere ulaşmakta zorluk çek-
mektedirler.

(10) "2014-2016 arası dönem, il ölçeğinde sunulan hizmetlerde belirli bir 
standardın yakalanması için yetersiz bir süredir" söylemine katılıyor 
musunuz?

Akademisyenlerin yaklaşık %58'i, 2 yılın il ölçeğinde sunulan 
hizmetlerde belli bir standardın yakalanabilmesi için yeterli bir süre ol-
madığını düşünmektedirler. Akademisyenlerin %30'u bu sürenin yeterli 
olduğunu düşünürken, %12'si bu konuda kararsızdır. Yani genel kanaat, 
2014-2016 arası zaman diliminin il ölçeğinde belli bir hizmet standardı-
nın yakalanması için kısa bir zaman olduğu yönündedir.

(11) Sizce, köyün mahalleye dönüşmesi 6360 sayılı Kanun'un uygulama 
sürecinde sosyolojik olarak bir kimlik sorunu ortaya çıkardı mı?
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Akademisyenlerin %59,6'sı kırsal bir yerleşim yeri olan köyün, 
kentsel bir birim olan mahalleye dönüşmesinin sosyolojik olarak bir kim-
lik sorunu ortaya çıkardığını düşünmektedir. %21,05'i böyle bir sorunun 
olmadığını düşünmekteyken, %19,30'u bu sorunun kısmen mevcut oldu-
ğunu düşünmektedir. Ancak genel kanı, 6360 sayılı Kanun ile köylerin 
mahalleye dönüşmesinin sosyolojik olarak bir kimlik sorunu yarattığı yö-
nündedir.

(12) 6360 sayılı Kanun kapsamında, mevcut uygulama süreci değerlen-
dirildiğinde; 5 yıl sonra uygulamaya geçirileceği belirtilen mali yü-
kümlülüklerin bir dönem daha ertelenmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmalı mı?

Akademisyenlerin verdiği cevapların %53'üne göre 6360 sayılı 
Kanun ile 5 yıl sonra uygulamaya geçirilecek olan mali yükümlülükler 
bir dönem daha ertelenmelidir. %24 gibi bir oran bu görüşe kısmen katıl-
maktayken, mali yükümlülüklerin 5 yıldan fazla ertelenmemesi gerektiği 
sadece %23 oranında kabul görmüştür.

(13) "Özellikle kırsal alan yoğunluğu fazla olan büyükşehir belediyeleri 
düşünüldüğünde, mahalle muhtarı kimliğini güçlendirmeye yönelik 
düzenlemelerin gelecek dönemde yapılması gerekir" söylemine ka-
tılıyor musunuz?
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Özellikle kırsal alan yoğunluğu fazla olan büyükşehir belediyeleri 
düşünüldüğünde, mahalle muhtarı kimliğini güçlendirmeye yönelik dü-
zenlemelerin gelecek dönemde yapılması gerektiği, akademisyenlerin 
büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir söylem olduğu görülmektedir. Bu 
görüşe akademisyenlerin %72'sinin katılmakta, toplam %16'sı katılma-
maktadır. Akademisyenlerin %12'si ise muhtarların kimliğini güçlen-
dirmeye yönelik düzenlemelerin gelecek dönemde yapılması gerektiği 
konusunda kararsızdır.

(14) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecini değerlendirdiğinizde, iş-
levsizliği sebebiyle kapatılan köylere hizmet götürme birliklerinin 
yeniden açılması faydalı olur mu?

Grafikte görüldüğü gibi, akademisyenlerin %17,54'üne göre kapa-
tılan köylere hizmet götürme birliklerinin yeniden açılması çok faydalı 
olacaktır. %35,09'u ise faydalı olacağını düşünmektedir. Akademisyen-
lerin toplamda %28 civarı faydalı köylere hizmet götürme birliklerinin 
yeniden açılmasında bir fayda görmezken, %19,30'u bu konuda kararsız-
dır. Anlaşıldığı gibi, çoğunluk, kapatılan köylere hizmet götürme birim-
lerinin yeniden açılmasından tarafadır.
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(15) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, büyükşehir belediye öl-
çeğinde yaşanan değişimin sosyolojik boyutunu analiz eden akade-
mik çalışmaları nicelik ve nitelik olarak yeterli buluyor musunuz?

6360 sayılı Kanun'un sosyolojik boyutu üzerinden yöneltilen so-
ruya akademisyenlerin %72 gibi çok büyük bir çoğunluğu büyükşehir 
belediye ölçeğinde yaşanan değişimin sosyolojik boyutu üzerinde yapılan 
akademik çalışmaları yetersiz bulmaktayken, akademisyenlerin sadece 
%3,5 kadarı bu analizlerin yeterli düzeyde olduğu kanısındadır. %24,5 
oranında ise bu çalışmaların kısmen yeterli olduğuna dair bir görüş mev-
cuttur.

(16) "6360 sayılı Kanun kapsamında getirilen kırsal alana yönelik uygu-
lamaların 5 yıl sonra gerçekleştirilecek olması sebebiyle; mevcut uy-
gulama sürecinde kırsal alan ölçeğinde bir değişim yaşanmamıştır" 
söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte görüldüğü gibi akademisyenlerin toplamda yaklaşık 
%37'si 6360 sayılı Kanunun kırsal alana yönelik uygulamaları 5 yıl son-
ra hayata geçirileceği için mevcut uygulama sürecinde kırsal alan öl-
çeğinde herhangi bir değişiklik yaşanmadığını düşünmektedirler. Kırsal 



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları192

alan ölçeğinde değişim yaşandığını düşünenlerin oranı toplamda %33 
civarı iken kararsızların oranı yaklaşık %30 kadardır.

(17) "6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci değerlendirildiğinde, il öl-
çeğinde yer alan eski köy/yeni mahalleler için Mahalle Kanununun 
revize edilmesi sorunların çözümüne katkı sağlar" söylemine katılı-
yor musunuz?

6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde 
yer alan köyler, mahalleye dönüşmüştür. Bu kapsamda Mahalle Kanu-
nun revize edilmesi doğrultusunda bir görüş mevcuttur. Akademisyen-
lerin yaklaşık %67'si Mahalle Kanunun revize edilmesinin sorunların 
çözümüne katkı sağlayacağı kanaatindedir. Akademisyenlerin %16'sı bu 
konuda kararsızken, %17'si bu görüşe katılmamaktadır.

(18)  6360 sayılı Kanun mevcut uygulama deneyimi ve 2019 yerel se-
çimleri sonrasında il ölçeğindeki kırsal alanlara yönelik mali düzen-
lemeler düşünüldüğünde; kırsal alanlarda yoksullaşmanın artacağı 
öngörüsüne katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun'un kısal alanlara yönelik mali düzenlemeleri 
2019 yılında hayata geçecektir. 2019 yılında yapılacak olan yerel se-
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çimler sonrasında, mali uygulamalar hayata geçtiğinde kırsal alanda 
yoksulluğun artacağı doğrultusunda görüşler mevcuttur. Ankete katılan 
akademisyenlerin toplamının yaklaşık %51'i bu öngörüye katılmaktadır. 
Akademisyenlerin %21'i ise bu konuda kararsızken, %28'i bu öngörüye 
"hayır katılmıyorum" şeklinde cevap vermiştir. Ancak "hayır, kesinlikle 
katılmıyorum" şeklinde cevap veren akademisyen yoktur. 

(19) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde mahalleye dönüşen köy-
lerde sosyo-ekonomik ve psikolojik değişimleri yansıtan akademik 
çalışmalar sizce yeterli sayıda ve nitelikte midir?

6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde mahalleye dönüşen köy-
lerde sosyo-ekonomik ve psikolojik değişimleri yansıtan akademik çalış-
maların yeterli olmadığı yönünde, ankete katılan akademisyenler arasın-
da gelen bir kanı mevcuttur. Akademisyenlerin %70'i bu konu üzerine 
yapılan akademik çalışmaları yetersiz bulurken, %23'ü kısmen yeterli 
bulmuştur. Yeterli bulanların oranı ise %7'de kalmıştır.

(20) "6360 sayılı Kanun'un yasalaşma sürecinde öngörüldüğü gibi kanu-
nun uygulama sürecinde yerelde demokratik katılım mekanizmaları-
nı pasifleştirmiştir" söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte görüldüğü gibi akademisyenler %59,5 oranında, 6360 
sayılı Kanun uygulama sürecinde yerelde demokratik katılım mekaniz-
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malarının zayıfladığına inanmaktadırlar. Akademisyenlerin %10,5'i bu 
konuda kararsızken, %30 civarının kanaati demokratik katılım mekaniz-
malarının pasifleşmediği yönündedir.

(21) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması kırsal alana götürü-
len hizmetlerin finansmanını sizce ne ölçüde etkiledi?

Ankete katılan akademisyenlerden hiçbirinin il özel idarelerinin 
tüzel kişiliğinin kaldırılmasının kırsal alana götürülen hizmetlerin finans-
manını çok olumlu etkilediğine dair kanaati yoktur. Genel olarak olum-
lu etkilediğini düşünen akademisyenlerin oranı %22,81 iken, toplamda 
%45,6 oranında akademisyen, il özel idarelerinin kaldırılmasının kırsal 
alana götürülen hizmetlerin finansmanını olumsuz yönde etkilediğini dü-
şünmektedir. Akademisyenlerin %31,5'i ise bu konuda kararsızdır.

(22) 6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde yer verilen küreselleşme vurgu-
su, uygulama sürecinde büyükşehir belediyelerinin dünya metropol-
lerine benzer özellikte olmasını sağladı mı?

Grafikte de açık bir şekilde görüldüğü gibi akademisyenlerin 
%63,16'sı 6360 sayılı Kanunun büyükşehir belediyelerinin dünya met-
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ropollerine benzer özellikte olmasını sağlayamadığı kanaatindedir. Aka-
demisyenlerin %31,5'i kısmen sağladığını düşünmektedir. 6360 sayılı 
Kanunun büyükşehirleri dünya metropollerine benzetmeyi başardığını 
düşünen akademisyenlerin oranı sadece %5,2'dir.

(23) İl ölçeği İstanbul ve Kocaeli illerine göre daha büyük olan büyükşe-
hir belediyelerinin ilçelerle bütünleşebilme politikalarını/uygulama-
larını nasıl değerlendirirsiniz?

Anket yapılan akademisyenler arasında il ölçeği İstanbul ve Ko-
caeli illerine göre daha büyük olan büyükşehir belediyelerinin ilçeler-
le bütünleşebilme politikalarını %45,61 gibi bir çoğunluk genel olarak 
başarısız olarak nitelendirirken, %10,53 oranında akademisyen olduk-
ça başarısız olarak değerlendirmektedir. Bu konuda kararsız olan aka-
demisyenlerin oranı %22,81, genel olarak başarılı diyenlerin oranı ise 
%19,30 olarak görülmektedir. Oldukça başarılı bulanlar ise %1,75 gibi 
az bir oranda kalmıştır.

(24) 6360 sayılı Kanun'un mevcut uygulama sürecini değerlendirdiğinizde; 
yasanın aşağıda belirtilen yönlerden hangisi konusunda dezavantajlı 
olduğunu düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
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Grafikte görülebildiği gibi 6360 sayılı Kanun'un hiçbir dezavantajı 
bulunmadığını söyleyen akademisyen yoktur. Yasayı ölçek uygunsuzluğu 
sebebiyle verimsiz bulan akademisyenlerin oranı %17,32, yerelde mer-
kezileşme sebebiyle eleştirenlerin oranı %18,99, Muhatap belirsizliği 
gerekçesiyle eleştirenlerin oranı %16,2, yasal düzenlemeleri eksik ola-
rak nitelendirenlerin  oranı %12,29, personeli yetersiz bulanların oranı 
%15,08, hizmet sunumunda maliyet artışı olduğu gerekçesiyle eleştiren-
lerin oranı %13,41, kavram kargaşası ve büyükşehir yönetiminin pasif-
leşmesi olarak değerlendirenlerin oranı ise %6,7 olarak görülmektedir. 

(25) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde büyükşehir belediyeleri 
sizce, hangi avantajları elde etti?

Grafikte görüldüğü gibi akademisyenlerin % 28,38'i 6360 sayılı 
Kanunu planlama bütünlüğü açısından, %13,51'i çevre yönetimi açı-
sından, %19,59'u altyapı ve koordinasyon açısından, %18,24'ü ölçek 
ekonomisi, %9,46'si hizmet etkinlik ve verimliliği, %10,81'i ise yatırım 
merkezleri fonksiyonu bakımından olumlu olarak nitelendirmiştir. Fakat 
etkin halk katılımı bakımından olumlu hiçbir değerlendirme bulunma-
maktadır. Kanun uygulamasının antidemokratik olduğu yönünde genel 
bir kanı akademisyenler arasında mevcuttur. 
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(26) "6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecindeki gözlemlerinizi dikkate 
alarak, "Bu kanun, Türk idari yapısını başkanlık sistemine hazırlı-
yor" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun'un Türk İdari yapısını başkanlık sistemine ha-
zırladığına dair söylem, ankete katılan akademisyenlerin toplamının yak-
laşık %43'ü tarafından kabul görmüşken, bu söylem %32 civarı akade-
misyen tarafından reddedilmiş. Ankete katılan akademisyenlerin %25'i 
ise bu konuda kararsızdır.

(27) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecini değerlendirdiğinizde 
"Kentsel dönüşüm mastır planı ve kentsel dönüşüm alanı belirle-
me yetkisi bulunan büyükşehir belediyelerinde, özellikle muhalefet 
partisinin yönetimde olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm bir cezalan-
dırma aracına dönüştü" söylemine katılıyor musunuz? 

Kentsel dönüşüm mastır planı ve kentsel dönüşüm alanı belirleme 
yetkisi bulunan büyükşehir belediyelerinde, özellikle muhalefet partisi-
nin yönetimde olduğu ilçelerde kentsel dönüşümün bir cezalandırma ara-
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cına dönüştüğü konusunda ankete katılan akademisyenlerin %39,29'u 
kararsızdır. Yaklaşık %32 civarı akademisyen bu söyleme katılırken, 
akademisyenlerin yaklaşık %28,5'i bu söyleme katılmamaktadır.

(28) 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecini değerlendirdiğinizde "Hiz-
mette halka yakınlık ilkesinin uygulama süreçlerinde karşılık bu-
labilmesi için ilçe belediyelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir." 
tespitine katılıyor musunuz?

Ankete katılan akademisyenlerin yaklaşık %82'si hizmette halka 
yakınlık ilkesinin işler hâle gelebilmesi için ilçe belediyelerinin güç-
lendirilmesi gerektiğine inanmaktadır. %10,91 oranında kararsız aka-
demisyen bulunurken, bu görüşe katılmayan akademisyenlerin oranı 
%7,27'dir. Ancak soruya hayır kesinlikle katılmıyorum yanıtı mevcut 
değildir.

(29) "6360 sayılı Kanun ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak büyük-
şehirlere mahalle olarak bağlanması, uygulama sonuçlarına bakıldı-
ğında doğru bir karardır" söylemine katılıyor musunuz?

Birçok çalışmada köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının olum-
suz bir yönde etki yaratacağı görüşü bu anket sorusuna da yansımıştır. 
Grafikte görüldüğü üzere köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp büyükşe-
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hirlere mahalle olarak bağlanmasını yerinde bir karar olarak gören aka-
demisyenlerin oranı yaklaşık %22 iken akademisyenlerin %16,36'sı bu 
konuda kararsızdır. Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp büyükşehirlere 
mahalle olarak bağlanmasını doğru bulmayan akademisyenler çoğunluk-
tadır.

(30) "6360 sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, büyükşehir be-
lediyeleri ve ilçe belediyelerinin hizmet sunumlarında hız ve kalite 
arttı; bu durum vatandaşın yerel yönetim algısını olumlu etkiledi" 
söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun'un, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyele-
rinin hizmet sunumlarındaki hız ve kaliteyi artırdığı ve vatandaşın yerel 
yönetim algısını olumlu yönde etkilediği söylemi grafiğe göre ankete ka-
tılan akademisyenler arasında pek kabul görmemiştir. Bu görüşe katı-
lan akademisyenlerin oranı %23,64 iken akademisyenlerin %18,18'i bu 
konuda kararsızdır. Ancak akademisyenlerin %59'u bu görüşe katılma-
maktadır.

(31)  "Muhtarların, 6360 sayılı Kanun ile bazı yetkilerini kaybetmeleri 
mahallelerde sorunları artırdı" söylemine katılıyor musunuz?
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Muhtarların 6360 sayılı Kanun ile bazı yetkilerini kaybetmeleri 
mahallelerde sorunları artırdı söylemine kesinlikle katılmayan akade-
misyen yoktur. Ancak akademisyenlerin %25,45'i bu söyleme katılma-
maktadır. Akademisyenlerin %30,91'i bu konuda kararsızken, %44'e ya-
kın bir oranı muhtarların bazı yetkilerini kaybetmelerinin mahallelerde 
sorunlara yol açtığı kanaatindedir.

(32) "6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci göstermekte ki; seçilmiş bü-
yükşehir belediye başkanının il ölçeğinde yetkili olması ve İl özel 
idarelerinin kaldırılması valilik makamının zayıflamasına neden 
oldu" söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte de görüldüğü gibi, seçilmiş büyükşehir belediye başkanı-
nın il ölçeğinde yetkili olması ve il özel idarelerinin kaldırılmasının valilik 
makamını zayıflatıldığına dair görüş, ankete katılan akademisyenlerin ço-
ğunluğunca kabul edilmiştir. Yaklaşık %38 civarı akademisyen bu görüşe 
katılmıyorken, %14,55 oranında akademisyen bu konuda kararsızdır. 

(33) "6360 sayılı Kanun'un mevcut uygulama sonuçları gösteriyor ki; Tü-
zel kişiliği olan köyler, tüzel kişiliği ile büyükşehir yönetimine bağ-
lansa daha başarılı sonuçlar elde edilebilirdi" söylemine katılıyor 
musunuz?
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Tüzel kişiliği olan köyler, tüzel kişiliği kaldırılmaksızın büyükşe-
hir belediyelerine bağlansaydı daha başarılı sonuçlar elde edilebilirdi 
söylemine katılan %31 oranında akademisyen görülmektedir. Akademis-
yenlerin %32,73'ü bu konuda kararsızken, %36 civarı akademisyenin bu 
söyleme katılmadığı görülmektedir.

(34) "6360 sayılı Kanun öncesi, büyükşehir belediye sisteminde yer alan, 
karmaşık olduğu düşünülen yerelde yönetsel çeşitlilik (Köy, belde 
bel, İÖİ, BŞB, İlçe Bel.) giderildi ve yönetsel etkinlik sağlandı" söy-
lemine katılıyor musunuz?

Grafikte görüldüğü üzere %35 civarı akademisyen 6360 sayılı ka-
nun öncesinde, yönetsel kademelerin çok çeşitli olduğundan karmaşık ol-
duğu ve kanunla daha yalınlaştırılıp verimliliğin artırıldığını düşünmek-
tedir. Akademisyenlerin %18,52'si bu konuda kararsızken, %46 civarı bu 
görüşe kesinlikle karşı çıkmaktadır. Yani, 6360 sayılı yasanın yönetsel 
çeşitliliği gidermek suretiyle yönetsel etkinliği artırdığı söylemi ankete 
katılan akademisyenlerin ekseriyeti tarafından kabul görmemiştir.

(35) "6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde yer verilen ölçek ekonomisinin 
mevcut uygulama sürecine yansıdığı görülmüştür" söylemine katılı-
yor musunuz?
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Grafikte görüldüğü gibi 6360 sayılı Kanun'un gerekçesinde yer ve-
rilen ölçek ekonomisinin mevcut uygulama sürecine yansıdığı düşüncesi 
akademisyenlerin %41,8'i tarafından reddedilmiştir. %29,09'u bu konu-
da kararsızken, bu söylem akademisyenlerin yaklaşık %29'luk oranında 
kabul görmüştür.

(36) "6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde büyükşehir olan illerin 
mali kaynaklarında artış olduğu görülüyor" söylemine katılıyor mu-
sunuz?

Ankete katılan akademisyenlere kanunun mali boyutunda yönelti-
len soruda, büyükşehir olan illerin mali kaynaklarında artış olduğu gö-
rülüyor söylemine katılan akademisyenler çoğunluktadır. Evet kesinlikle 
katılıyorum cevabını verenler %7,27 iken sadece katılıyorum diyenler 
%45,45'tir. Bu konuda kararsız olan akademisyenlerin oranı %23,64 
iken yaklaşık %24 kadar akademisyen bu söyleme katılmamaktadır.

(37) "6360 sayılı Kanun'un uygulama sonuçları gösteriyor ki; büyükşehir 
belediye alanları uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi oldu" 
söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte görüldüğü gibi akademisyenlerin sadece %3,7'si 6360 
sayılı Kanun ile büyükşehir belediye alanlarının uluslararası yatırımlar 
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için cazibe merkezi hâline geldiğine evet, kesinlikle katılıyorum ceva-
bını vermiştir. Akademisyenlerin %24,07'si bu söyleme katılıyorken, 
%24,07'si bu konuda kararsızdır. Ancak %48,15 gibi büyük bir oran bu 
görüşe katılmadığı yönünde cevap vermiştir.

(38) "6360 sayılı Kanun'un uygulama süreci gösteriyor ki; su kanalizasyon 
hizmetlerinin görülmesinde mevcut su ve kanalizasyon idarelerinin 
yeniden yapılandırılması gereklidir" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun doğrultusunda su ve kanalizasyon idarelerinin 
yeniden yapılandırılmasının gerekliliği konusunda evet kesinlikle katı-
lıyorum diyen akademisyenlerin oranı %16,36 iken sadece katılıyorum 
diyenlerin oranı %47,27'dir. Bu oranlar gösteriyor ki, su ve kanalizasyon 
idarelerinin yeniden yapılandırılması gerekliliği, akademisyenlerin ço-
ğunluğunun ortak kanaatidir. Bu konuda kararsız kalanların oranı grafik-
te %29,09 olarak görülmekte iken hayır katılmıyorum cevabını verenle-
rin oranı %7,27'dir. Ankete katılanlardan hayır kesinlikle katılmıyorum 
cevabını veren yoktur.

(39)  Sizce belediye şirketleri hangi faaliyet alanlarında işlev görmelidir? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
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Akademisyenlere belediye şirketlerinin hangi alanlarda iş görme-
siyle ilgili fikirleri sorulmuştur. Akademisyenlerin verdikleri cevaplar 
grafikteki gibidir. %17,96'sı ulaşım, %16,77'si kamusal alanlarda tüke-
time yönelik küçük işletmeler, %16,77'si park bahçe ve rekreasyon alan-
larının yapımı ve bakımı, %7,19'u tüketim ve lojistik alanları, %7,19'u 
bina yapımı, %15,57'si katı atık toplama ve diğer temizlik alanları, 
%10,18'i yol cadde, meydan yapımı ve diğer fen işleri ile ilgilenmeleri 
doğrultusunda cevap vermişlerdir. Ancak akademisyenlerden % 8,38'i 
belediye şirketlerinin ortadan kaldırılması gerektiği ve bütün hizmetleri 
belediyelerin kendilerinin üstlenmesi gerektiği düşüncesindedir.

(40)  "Tüm büyükşehir belediyelerinde UKOME (Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi) ve AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) belediye yö-
netim yapısının dışında tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurum-
sallaşmalıdır" söylemine katılıyor musunuz?

Grafikte de görüldüğü gibi UKOME ve AYKOME'nin tüzel kişi-
liğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşmasını savunan akademisyen-
lerin oranı yaklaşık %38 iken, bu görüşe karşı olanların oranı yaklaşık 
%45'tir. Akademisyenlerin yaklaşık %17'si bu kurumların özerkliği hu-
susunda kararsız kalmışlardır.
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(41) 6360 sayılı Kanun'un Türkiye'de yerel yönetimlerce sunulan hiz-
metlere genel etkisi konusundaki görüşünüz nedir?

6360 sayılı Kanun'un yerel yönetimdeki hizmetlere etkisini çok 
olumlu olarak değerlendiren akademisyenlerin oranı %1,82 iken, olumlu 
olarak nitelendiren akademisyenlerin oranı %29,09'dur. Akademisyen-
lerin %27,27'si bu konuda kararsız kalmışlardır. Söz konusu kanunun 
yerel hizmetlere olumsuz olarak etki ettiğini savunan akademisyenlerin 
oranı %34,55 iken, bu etkinin çok olumsuz olduğunu savunanların oranı 
%7,27'dir. Yani, akademisyenlerin çoğunluğunun genel kanaati, 6360 
sayılı Kanun'un yerel hizmetler üzerindeki etkisinin olumlu olmadığı yö-
nündedir. 
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6. SONUÇ

Yerel yönetimler, son 150 yıldır ülkemizdeki en temel reform 
alanlarından birisini oluşturmaktadır. Tanzimat sonrası dönemde eyalet 
sisteminden vilayet sistemine geçiş ile birlikte modern anlamda yerel 
yönetimlerin de Türk idari sistemine girmiş olduğu ve zamanla kökleşe-
rek yerel/ortak kamusal ihtiyaçların karşılanmasında en önemli kurumlar 
haline geldiği görülmektedir.

 İlk belediye kurma teşebbüsleri Kırım Savaşı'ndan sonra Fran-
sız belediyeleri örnek alınmak suretiyle Altıncı Daire-i Belediye ve 
Şehremaneti kurumları olarak kendini gösterirken, 1870 tarihli İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile vilayet, sancak ve kaza merkezle-
rinde belediye teşkilatı kurulması kararlaştırıldı. Belediyeler, uzun-ince 
bir yol izleyerek 1876 tarihli Vilayet Belediye Kanunu, 1877 tarihli Der-
saadet Belediye Kanunu, 1912 yılında Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi 
Hakkında Kanunu Muvakkat ile belediye daireleri kaldırılarak yerine 
belediye şubeleri kurulması, 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Ka-
nunu, uzun bir olgunlaşma sürecinin sonunda 1984 yılında büyükşehir 
belediyelerinin siteme girmesi ve nihayet 2000'lerden sonra 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2012 
yılında çıkarılıp 2014 seçimleri ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun 
yoluyla mevzuatta yerini almıştır. 

Bir diğer yerel yönetim birimi olan il özel yönetimleri ise 19. yüzyı-
lın ikinci yarısından sonra idari sistemimize girmiştir. 864 tarihli Vilayet 
Nizamnamesi ile valinin başkanlık ettiği il genel yönetiminin yanında bir 
il özel yönetimi de kuruldu. 1870 yılında çıkarılan Genel İdare Vilayet 
Nizamnamesi aynı sistemi korudu. 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vi-
layet Geçici Kanunu ise il özel yönetimini yeniden düzenlemiştir. 2005 
tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, bu kurumların en son dü-
zenlendiği kanun olmuştur. Türkiye'deki ilk yerel yönetim birimleri olan 
köyler ise, ilk defa 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinde düzenlenmiştir. 
1924 tarihli Köy Kanunu, bugün hala geçerliliğini korumaktadır. 
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6360 sayılı Kanun'un yerel düzeyde hizmet bütünlüğünün sağ-
lanması, yerel yönetimlerin yönetilebilir büyüklüğe eriştirilmesi, yerel 
hizmetlerin kalitesinin arttırılması, tasarruf sağlanması ve demokrasinin 
geliştirilmesi gibi amaçlar göz önüne alınarak çıkarıldığı, kanunun ge-
rekçe metninde ifade edilmektedir. Güngör (2012) de, 6360 sayılı Kanun 
aracılığıyla yeni büyükşehir belediye yönetimine geçiş nedenlerini dokuz 
kategori halinde özetlemektedir:

1. Ölçek sorunu ve kademeli yerel yönetim ihtiyacı

2. Plan ve hizmet bütünlüğünün sağlanması

3. Şehirlerin rekabet gücünün artırılması

4. Yeterli ve uzman personel istihdamı

5. Yerel hizmetlerin standardının ve kalitesinin yükseltilmesi

6. Yerinden yönetim (subsidiarite) ilkesi

7. Yerel demokrasinin geliştirilmesi

8. Mevcut uygulama örneklerinin (İstanbul ve Kocaeli) başarılı 
olması

9. Yerel yönetimlerin birbirine geçmiş görevlerinin sadeleştiril-
mesi

Her şeyden önce, 6360 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen ihti-
yaçlardan doğduğu ve büyük ölçüde temel amaçlarına ulaşma yönünde 
başarı sağlandığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Özellikle kentsel 
hizmetlerin ilin bütününe sunulmaya başlanması, imar ve diğer yerel 
kamu hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması, ölçek itibariyle optimallik-
ten uzak olup değil etkin yerel hizmet sunmak, kendi kendini bile idame 
ettirmekten uzak belde belediyelerinin kaldırılarak ilçe ve büyükşehir 
belediyelerinin güçlendirilmesi, büyükşehir yapılan illerde ilin bütünü-
ne yönelik vizyoner projelerin geliştirilmekte olması, yerel yönetimlerin 
görevlerinin sadeleştirilerek daha net hale getirilmesi ve en önemlisi 
olarak da plan ve hizmet bütünlüğünün getirilmesi, bu kanunun artı ha-
nesine yazılması gereken kazanımlardır.  Ancak, her yeni uygulamada 
olduğu gibi, 6360 sayılı Kanun'un uygulanma aşamasında da bazı aksak-
lıklar görülmekte olup bunların giderilmesi kanun ile yukarıda belirtilen 
amaçlara daha fazla ulaşılmasını da beraberinde getirecektir. Kanunun 
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yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl gibi uygulama sonuçlarının görül-
mesi açısından makul sayılabilecek bir sürenin geçmiş olması, uygulama 
sonuçlarının değerlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi açısından 
uygun bir vasat oluşturmaktadır.

Bu kısımda, gerek 6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim 
Reformlarının Değerlendirilmesi Çalıştayları'nda dile getirilen gerekse 
yerel yöneticiler ve akademisyenlere yönelik anket sonuçlarından elde 
edilen verilerde öne çıkan ve Türkiye'deki politika yapıcı ve uygulayı-
cılarının dikkatine sunulması gerekli görülen bazı hususlar özetlenmek-
tedir.

1.	Reformların	Sosyal	Ve	İdari	Etki	Ölçümünün	Yapıl-
masının	Ardından	Uygulama	Sonuçlarının	Belirlenerek	
Mevzuat	ve	İkincil	Düzenlemelerde	Dikkate	Alınması	
İhtiyacı

Türkiye'de hem genel yönetim hem de yerel yönetimler alanında 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde birçok köklü reformlar yapılmış 
ve bu reformlar yoluyla idari yapı büyük ölçüde değişip dönüşmüştür. 
Örneğin, Osmanlı döneminde merkezi yönetimin taşra teşkilatı Eyalet-
Sancak-Kaza- Nahiye yönetimleri şeklinde iken, Tanzimat sonrası ya-
pılan reformlarla Fransız idari yapısı temel alınarak eyalet sisteminden 
vilayet sistemine geçilmiş, eyaletler kaldırılarak sancaklar "Vilayet (il)"e 
dönüştürülmüş, vilayete bağlı kaza ve nahiye yönetimleri aynen bırakı-
larak, idari yapı daha merkeziyetçi hale getirilmiştir. Şimdiki anlamda 
"Yerel yönetimler" de, yine Osmanlı Devleti'nin son yıllarında oluştu-
rulmaya başlanmış; şehremaneti ve 6. Daire-i Belediye ile başlayan yerel 
yönetimlerin kurumsallaşması, 1913 yılında il özel idarelerinin kurulma-
sı ile devam etmiştir.

Cumhuriyet döneminde de, Osmanlı idari sistemi temel alınmış 
ancak idari yapıda Osmanlı Döneminde gerçekleştirilmeye başlanan re-
formlar devam ettirilerek, ülkenin gelişen iktisadi ve sosyal şartlarına uy-
gun bir idari yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yerel yönetimlerin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin kanunlar çıkarılmış ve 
böylece önce köyler (1924) sonra belediyeler (1930) yasal / idari sistem-
deki yerlerini almışlardır.
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Uzun sayılabilecek bir dönemde meydana gelen bir olgunlaşma 
döneminden sonra, 1950ler sonrası meydana gelen kırdan kente göç ola-
rak kabaca nitelenebilecek toplumsal hareketlilik de dikkate alınmak 
suretiyle, 1980'lerden sonra yerel yönetimlerin kurumsallaşması açısın-
dan yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde, başta büyük şehirlerde 
belediye şubelerinin lağvedilerek büyükşehir belediyelerinin kurulması 
ve İSKİ gibi büyükşehirlere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin teşkil 
edilmesi olmak üzere, artık toplumun büyük çoğunluğun oturduğu kent-
lerin yönetimine ilişkin birçok düzenleme art arda gerçekleştirilmiştir. 

2000'lerden sonra, en temel idari reform alanlarından birisi olarak 
yerel yönetimler öne çıkmıştır. Belediye, Büyükşehir Belediye ve İl Özel 
İdaresi Kanunları peş peşe çıkarılarak, yerel yönetimlerin örgütlenme-
lerinden kendi aralarındaki ilişkilere, yönetim usullerinden strateji üre-
timlerine kadar birçok husus çağdaş gelişmelere adapte edilmiştir. 2012 
yılında çıkarılıp 2014 seçimleri ile hayata geçirilen 6360 sayılı Kanun 
da, bu eğilimin son halkasını oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi, son bir kaç yüzyılda çok önemli idari düzenleme 
ve reformlar gerçekleştirilmiş, toplumsal, siyasi ve idari gerekliliklere 
paralel olarak bir çok idari / hukuki düzenleme yapılmıştır. Ancak, şu 
ana kadar çok genel nitelikli (MEHTAP, KAYA ve İdari Reform Danış-
ma Kurulu gibi) bir kaç araştırma dışında bu reformların/düzenlemelerin 
doğurmuş olduğu sonuçlar ile uygulama sorunları akademik bir çerçeve-
de derinlemesine incelenmemiştir. 6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel 
Yönetim Reformlarının Değerlendirilmesi Projesi, işte bu ihtiyaca yöne-
lik olarak geliştirilmiş ve konunun farklı boyutlarını ele alması bakımın-
dan pek çok ilkleri bünyesinde barındıran bir projedir. 

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetimler Reformunun De-
ğerlendirilmesi Projesi ile yapılmak istendiği gibi, hemen her alanda ger-
çekleştirilmiş olan reformlar ve diğer düzenlemeler konusunda da oluşan 
sorunlar, eksik bırakılan alanlar, iyi işleyen veya işlemeyen yönler ve 
meydana gelen sorunların izalesi ve işleyişin iyileştirilmesi için neler 
yapılabileceğinin akademik titizlik ve tarafsızlıkla araştırılması gerek-
mektedir. 
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2.	Büyükşehir	Belediyesine	Dönüşüm	Sürecinin	Yönetimi

6360 sayılı Kanun ile 14 adet yeni büyükşehir belediyesi kurul-
muş, daha önce mevcut 14 adet büyükşehir belediyesinin hizmet sınırla-
rı, İstanbul ve Kocaeli örneği dikkate alınarak il sınırına genişletilmiştir. 
Bu kanun, 2012 yılında çıkmış ve 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşti-
rilen yerel seçimlerin hemen akabinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, 2 
yıla yakın bir süre bu kanunun uygulanmasına ilişkin ön hazırlık çalış-
ması yapılması öngörülmüştür. Ancak, bu süre zarfında kanuna yönelik 
yerel yönetimler ve mülki idare tarafından yeterli hazırlık yapılmadığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, her ne kadar yerel seçimlerin hemen ardından 
yürütülen adaptasyon çalışmaları bazı büyükşehirlerde mülki idare-yerel 
idare işbirliği ile düzenli olarak yürütülmüş ise de, kapatılan belediye 
sayısının fazla olduğu büyükşehirler ile yeni kurulan büyükşehirlerin 
çoğunluğunda yeni büyükşehir yönetimi sistemine adaptasyon ve çeşitli 
kurumlar arası devir-teslim işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. 

Devir ve teslim işlemleri ile yeni büyükşehir kurulumu süreçle-
rinde hissedilen en önemli sorunlar olarak nitelikli personel yetersizliği, 
verimsiz veya ihtiyaç fazlası personelin başka kurumlara devri işlemle-
rinde yerel baskılar nedeniyle yaşanan zorluklar, genel sekreter, genel 
sekreter yardımcısı, daire başkanı ve su ve kanal idaresi başkanı gibi 
kilit unvanlarla görev yapacak personel atamasında bazı illerde yaşanan 
sorunlar ve özellikle tecrübeli ve yönetim bilim ve sanatını içselleştirmiş 
çalışkan yönetici bulmakta yaşanan sorunlar, yerel siyasetin büyükşe-
hir kurulum veya büyükşehirlerin dönüşüm sürecinde gereğinden çok 
rol alması, farklı siyasi partilere mensup yerel yöneticiler arasında siyasi 
nedenlerle büyükşehir kurulum veya dönüşüm sürecinde iletişimin yete-
rince sağlanamaması, kapatılan belde ve köylerin meydana getirdiği so-
runlar, bazı büyükşehirlerde kır/köylerde mahalleye dönüşüm sürecinin 
iyi yönetilememesi ve büyükşehir şartlarına uygun yönetsel yapılanma 
konusunda tecrübe ve yönetim bilgi/sanatı eksikliğinden kaynaklanan 
sorunlar öne çıkmaktadır.

Örneğin, 6360 sayılı Kanun'un ilk uygulamalarından olan büyük-
şehir ve ilçe belediyeleri arasında ve başta büyükşehir belediyeleri ol-
mak üzere yerel yönetimler ile mülki idarenin taşra teşkilatları arasında 
il özel idareleri ve kapanan belediyelerin personelinin ve menkul veya 
gayrimenkul mülklerinin devri işlemlerini yürütmek üzere kurulan Devir 
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Tasfiye Komisyonlarının yaptığı taksimat konusunda çok ciddi şikayetler 
bulunduğu, çalıştay katılımcıları tarafından dile getirilmiştir. Farklı il-
lerde kurulan komisyonların kararları arasında büyük farklar olabilmek-
tedir. Bu nedenle, daha sonra kurulacak ve benzeri fonksiyonları yerine 
getirecek komisyonların gerek iş ve işlemleri gerekse bu komisyonlarda 
çalışacak görevliler için daha fazla standart getirilmesi gerekecektir.  Öte 
yandan, bu komisyonların çalışmaları sonrasında merkez ile yerel yöne-
timler ve yerel yönetimler arası kaynak ve borç nakli yapılırken yerel 
yönetişim ilkelerinden daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Çünkü, 
kurumlar bu yasa ile önlerinde hesap edemeyecekleri büyüklükte yeni 
borç veya personel bulabilmektedirler. Ayrıca, 6360 sayılı Kanun ilke 
gereği il özel idarelerinin imkan, yetki ve sorumluluklarını yeni kurulan 
veya hizmet sınırı genişletilen Büyükşehir Belediyeleri'ne devri öngörül-
müş ise de; pratikte bu devrin genellikle İl Özel İdarelerinin sorumluluk 
ve sorunlarının büyükşehir belediyelerine, gelir getirici bazı kalemleri-
nin ise mülki idarenin taşra teşkilatı ile yeni kurulan YİKOB'lara devri 
olarak uygulanması konusunda büyükşehir belediyeleri arasında yaygın 
bir kanı bulunmaktadır.

3.	İkincil	Mevzuatın	Dağınıklığı

6360 sayılı Kanun ile yapıldığı gibi, ülke çapında ve çok önemli 
toplumsal/idari/siyasi sonuçlar doğuracak bir reformda, kanunun ken-
disinin çok dikkatli, oluşabilecek sorunları öngörerek tedbirler alan ve 
bütüncül bir sistematiği olan bir düzenleme olması önem arz etmekte-
dir. 6360 sayılı Kanun'da, özellikle akademik literatürde zikredilen bazı 
önemli eksikler bulunmaktadır. Ancak, 6360 sayılı Kanun'un uygulanma 
sürecinde hissedilen daha önemli eksiklik daha bulunmaktadır: Bütün-
cül bir ikincil mevzuat ve yerel düzeyde uygulayıcıların  yeterli tecrübe 
ve yönetsel niteliklere sahip olmaması.

Her ne kadar 5216, 5442, 5393 ve 6360 sayılı Kanun'lar ile yerel 
yönetim sistemi yeni bir çerçeveye kavuşturulmuş ve başta kırdan kente 
göç ve kentleşmenin getirdiği sorunlar olmak üzere toplumsal dönüşüm 
sürecini ve yerel yönetimlerin yönetim ve denetim alanında dünyadaki 
gelişmeleri dikkate alan bir yerel yönetim sistemine doğru ciddi adım-
lar atılmış ise de, bu reform niteliğindeki kanunların ikincil mevzuatı 
(tüzük, yönetmelik ve yönergeler) konusunda yeterli hassasiyet gösteril-
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mediği anlaşılmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve ilgisine göre birçok diğer merkezi yönetim birim 
ve kurumu, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren 
ikincil mevzuat çıkarmakta, bu kurumlar ve çıkardıkları ikincil mevzuat 
arasında doğrudan iletişim olmadığı için zaman zaman uygulayıcılar açı-
sından tenakuz ve kargaşaya neden olabilmektedir.

Öte yandan, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bazı iş ve işlemle-
rinde dayanak olarak aldıkları yönetmeliklerden bir kısmı oldukça eski 
tarihli olup, toplumsal gelişim/dönüşüm ve yerel yönetimlerin alandaki 
gerçeklerine uygun olmaktan çıkmış durumdadır. Zaman zaman, yeni çı-
kan bir kanunun uygulama yönetmeliği zamanda veya hiç çıkmadığı için 
yeni çıkan kanuna mı, yoksa daha eski kanuna istinaden çıkarılan ikincil 
mevzuata göre mi iş ve işlem yapılması konusunda yerel yönetimler te-
reddüde düşmektedirler. 

4.	Mevzuatın	Toplumsal	Gelişimin	ve	Yeni	Yerel	
Gerçeklerin	Ardında	Kalması

Türkiye, çok hızlı bir toplumsal dönüşüm içerisindedir. 1920'lerde 
toplumun sadece %20'sinden biraz fazlası kentlerde yaşarken, bugün bu 
oran %80'lere çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca, belirli dönemlerde yoğun 
dış göçler de mekan bakımından toplumsal dönüşümün belirleyicileri 
arasında yer almaktadır. Örneğin, son 5 yılda Suriye'den ülkemize sayı-
ları 3 milyonu bulan sığınmacılar gelmiş olup, bu insanların büyük kıs-
mı şehirlerde ve toplumun arasında yaşamaktadırlar. Vergi vermeyen ve 
gerçek birer ikametgahları bile bulunmayan sığınmacılar, Kilis, Gazian-
tep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerde toplumun belirli bir oranını oluşturur 
duruma gelmişlerdir. Sığınmacılar başta sosyal belediyecilik hizmetleri 
olmak üzere, birçok belediye hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Ülke-
mizde yerel yönetim mevzuatı büyük ölçüde böyle acil durum gerekleri 
dikkate alınmadan hazırlandığı için, yerel yönetimler hizmet talebinin 
yüksekliği karşısında mali olarak zorlanmakta, hizmet arz kalitesi de bu 
nedenle düşebilmektedir.  

Mevzuatın toplumsal ve yerel gerçeklerin gerisinde kalmasına bir 
diğer örnek de, 1924 tarihli Köy Kanunu'dur. Nüfusun %80 kadarının 
köyde oturduğu bir zaman döneminde hazırlandığı için o zamanın şart-
larını yansıtan hu kanun, birçok yönden fiilen uygulanamaz duruma gel-
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miştir. Özellikle 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir sınırları içerisindeki 
köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalle durumuna dönüştürül-
meleri, ancak bu eski köy/yeni mahallelerde kırsak bir hayat tarzı ve 
sosyolojinin bulunmasını engellememektedir. Böyle bir idari/sosyolojik 
durum karşısında yerel yönetimlerden kırsal alan sorunlarına yenilikçi 
çözümler beklenmektedir ki, geleneksel olarak kentsel sorunlara odak-
lanmış belediyeler için bu durumun nasıl bir zorluk taşıdığı ortadadır.

Son olarak, her biri hizmet şartları itibariyle farklı özellikler ta-
şıyan, özellikle yeni kurulanlar İSKİ'nin yüzde bir kaçına tekabül eden 
bir bütçe ve insan kaynağına sahip olan su ve kanalizasyon idarelerinin 
İSKİ Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek zorunda kalmaları, 
bu duruma verilebilecek bir diğer örnek durumundadır. İSKİ'nin 40 yıla 
yaklaşan bir kurumsallaşma tecrübesi, milyarlarca liralık bütçesi ve 15 
milyonluk bir kitleye hitap eden altyapısı bulunmaktadır. Ancak, özellik-
le yeni kurulan su ve kanalizasyon idarelerinin insan kaynakları, bütçe, 
hizmet araçları ve tecrübe gibi yönlerden İSKİ ile yarışması çok zordur. 
Bu nedenle, yeni kurulan veya hizmet alanı genişleyen büyükşehir be-
lediyelerinin her biri için bu konuda özel bir kanuni düzenleme yapıl-
ması veya en azından belirli büyüklük/bütçe/insan kaynağı gibi kriterler 
çerçevesinde kategorize edilerek hizmet şartları esnetilen bütüncül bir 
Büyükşehirlerde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Kanunu çıkarılmalıdır. 

Özetle, gerek merkezi yönetimin belirlediği standartlar ile birin-
cil ve gerekse ikincil mevzuat konusunda bütüncül bir yaklaşım benim-
senmeli, mevzuatın yerel şartları ve toplumsal dönüşümü ve acil durum 
şartlarını da dikkate alacak şekilde esnekliğe sahip olması sağlanmalı ve 
halen yasalaşmayı bekleyen başta Belediye Gelirleri Kanunu olmak üze-
re, İSKİ Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanununun güncel şartlara göre revize 
edilmesi ve özellikle şehirler arası ve şehir içi ulaşımdaki koordinasyon 
sorunlarının çözümüne yönelik olmak üzere,  yerel yönetimlerin ihtiyacı 
olan diğer düzenlemeler ivedilikle çıkartılmalıdır.

5.	Yerel	Nitelikteki	Yetkilerin	Yerel	Yönetimlere	
Bırakılması

Yerel yönetimler, 1982 Anayasası'na göre, "mahalli-müşterek" 
nitelikteki kamu hizmetlerini sunmakla görevlendirilmişlerdir. Ancak, 
Türk yerel yönetim sisteminde "hangi hizmetlerin mahalli-müşterek (ye-
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rel-ortak), hangilerinin genel kamu hizmeti olduğuna dair tartışmalar 
devam etmekte ve halen mahalli-müşterek nitelikteki bazı hizmetlerin 
merkezi yönetimin taşra teşkilatları eliyle sunulması ve bu hizmetlere 
yönelik yetkilerin de yine merkezi yönetimin başkent veya taşra temsil-
cilerince kullanılması uygulaması devam etmektedir. 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname başta olmak üzere, birçok hukuki metinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı'na işyeri açma, çalıştırma ve ruhsat verme gibi 
bir takım yerel nitelikteki yetkileri vermektedir. 

Örneğin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında il özel idareleri tarafından kulla-
nılan ve tamamen yerel nitelikteki yetki ve görevler, 3213 sayılı Maden 
Kanunu'nda verilen maden ruhsatlandırma yetkileri ve 5686 Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineral Sular Kanunu'na istinaden verilen yetki-
ler, büyükşehir veya ilçe belediyelerine değil, valiliklere devredilmiştir. 
Bu durum, yerelleşme ilkesine ve gerek Anayasanın gerekse 6360 sayılı 
Kanun'un ruhuna uygun olarak görülmemektedir.

Bir başka örnek olarak, merkezi yönetim ile büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri arasında çevre koruma ve kontrol yetkisi konusunda çıkan 
anlaşmazlıklar ve görev çakışmaları verilebilir. Tüm büyükşehir bele-
diyelerinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve birçok ilçe belediye-
sinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bulunmasına rağmen, çevre 
denetimleri konusunda yetki hemen hemen tamamen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın il 7 ilçe müdürlüklerinde bulunmaktadır. Çevre koruma 
mevzuatı da, merkezi yönetim/ yerel yönetim arasında çevre koruma, çev-
re sorunlarını önleme ve çevre /atık denetimi konularında meydana gelen 
sorunları önlemekten uzak, hatta zaman zaman durumu daha da karma-
şık hale getirici niteliktedir. 6360 sayılı yasa ile hizmetlerinin niteliği 
değişen ve kent ile beraber kırsal alanların da yerel hizmetlerinde ba-
şat yetkili hale gelen büyükşehir belediyeleri, çevre sorunları nedeniyle 
meydana gelen bir takım toplumsal / siyasal riskleri üstlendikleri halde 
bu yetki çakışması / yetersizliği nedeniyle çaresiz duruma gelebilmekte-
dirler.

Ayrıca, burada teker teker sayılmayacak birçok genel hizmeti, gi-
derek yerel nitelikleri artmak suretiyle "yerel hizmet" haline gelmekte ve 
yerel yönetimler bu hizmetlerle ilgili olarak kendilerini sorumlu hisset-
mektedirler. En azından, belediyelerin bazı hizmetleri ile daha önceden 
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genel kamu hizmeti olarak bilinen bu hizmetler arasındaki bağımlılık 
ilişkisi artmaktadır. Örneğin, şehirlerde nüfusun artması ve dolayısıy-
la karayolu araçlarının sayıca artması, büyük şehirlerin en önemli so-
runlarının başına trafik sorununu oturtmaktadır. Bugün sadece İstanbul 
gibi metropollerde değil, birkaç yüz bin nüfusluk yerleşim yerlerinde de 
trafik sorunlarından şikayet hızla artmaktadır. Belediyeler, kaynakları-
nın önemli bir kısmını trafiği düzenlemek, yol-viyadük-kavşak yapmaya 
harcamaktadır. Bununla beraber, şehir içi trafiğin yönetim/düzenleme/
denetleme yetkisi belediyelerde değil, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 
bulunmaktadır. Halbuki, yol yapımı, trafiğin düzenlenmesi ve şehir için-
de alternatif ulaşım yöntemlerinin geliştirilmesi, birbirleriyle doğrudan 
irtibatlı hizmetlerdir. Bu hizmetlerin farklı kurumlarca yerine getirilme-
si, zaman zaman şehir içinde trafiği artırıcı bir etki yaratan kurumsal 
iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Örneğin, son dönemde 
bazı belediyelerce uygulamaya konan elektronik trafik denetleme sistem-
leri, yerleşim yerlerinde yerel yönetimler ile emniyet birimleri arasında 
çok sıkı bir yönetişim sistemi kurulmasını gerekli kılmaktadır ki, bu her 
zaman mümkün olmayabilmektedir.

6.	Merkezi	Yönetimin	Taşra	Teşkilatının	Kaynak	ve	İnsan	
Kaynakları	Yönlerinden	Güçlendirilmesi

Merkezi yönetimin taşra teşkilatı, genellikle oldukça sınırlı mali 
kaynak ve personel ile hizmet üretip sunmaya çalışmaktadır. Bu durum, 
merkezi yönetim/yerel yönetim dengesi ve ilişkilerinin sorgulanmasına 
yol açmaktadır. Örneğin kaymakamlık teşkilatında genellikle yazı işle-
ri personeli ve sosyal dayanışma ve yardımlaşma personeli bulunmakta, 
kaymakamlar personel, araç ve mali kaynak ihtiyaçlarını kısmen beledi-
ye kaynaklarından yararlanarak gidermektedirler. Ancak, bu durumun 
merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisinin kulla-
nılmasında sorunlara ve yerel düzeyde hizmet duplikasyonuna yol açabi-
leceği değerlendirilmektedir.

7.	İl	Sınırı	Doğru	Ölçek	Mi?

6360 Sayılı Kanun ile birlikte, büyükşehir belediye sınırları il 
mülki idare sınırlarına genişletilmiştir. İlk etapta, bu uygulamanın imar 
başta olmak üzere pek çok yerel kamu hizmetinde ölçek ekonomisi ve 
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koordinasyon açılarından büyük getiriler meydana çıkardığı görülmekte-
dir. Bununla beraber, Türkiye'de iller arasında ölçek bakımından büyük 
farklar bulunması, büyükşehir haline gelen bazı illerin coğrafi bakımdan 
küçük bazılarının da onlardan kat kat büyük olması, nüfus yoğunluğu 
bakımından da benzeri büyüklük farkları olması, yerel hizmet sunumu 
bakımından büyükşehir belediyeleri arasında farklar oluşmasına yol 
açmaktadır. Eğer 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce iller ara-
sında bir yeniden ölçeklendirme yapılsa, en azından büyükşehir haline 
getirilecek olan iller için minimum ve maksimum coğrafi büyüklük/nü-
fus yoğunluğu/ milli gelir gibi kriterler konsa idi, bugün yaşanan hizmet 
farklılaşması daha az olabilirdi.

Ancak, bugün Konya gibi düz bir coğrafyaya sahip ve yüzölçümü 
açısından büyük sayılabilecek illerin yanında, Ordu ve Trabzon gibi dağ-
lık bir coğrafyaya sahip ve Kocaeli gibi görece yüzölçümü bakımından 
küçük sayılabilecek büyükşehirler de bulunmaktadır. Öte yandan, İs-
tanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi kişi başına düşen milli gelirin fazla 
olduğu illerin yanında Mardin, Ordu ve Van gibi bu kriter açısından de-
zavantajlı büyükşehirler de mevcuttur. Öte yandan, büyükşehir beledi-
yesi kurulmuş ve dolayısıyla il içinde koordinasyon bir ölçüde sağlanmış 
da olsa, bazı yerel hizmetlerin doğası bakımından il içinde koordinasyon 
yetmemekte, bir veya birkaç il arasında, hatta bölge çapında yüksek iş-
birliği ve koordinasyon gerektirmektedir. Bu tür hizmetler verilebilecek 
iki örnek, su temini ve şehirlerarası ulaşım hizmetleridir.

6360 sayılı Kanun ile su temini hizmeti tek elde toplanarak Bü-
yükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanı haline getirilmiştir.  Ancak, 
bazı şehirlerde su ihtiyacı il içerisindeki kaynaklarla giderilememekte, 
bu hizmet havza bazlı olarak düşünülmeyi ve çözüm üretmeyi gerektir-
diğinden, birden fazla ilin bu hizmet bakımından sıkı bir işbirliğini ge-
rektirmektedir. Örneğin, İstanbul ilinin su ihtiyacının bir kısmı, sınırdaş 
bile olmayan Düzce ilindeki bir nehirden karşılanmaktadır. Ülkemizde 
bir elin parmaklarından biraz fazla sayıda büyük su havzası bulunmakta 
olup, çeşitli illerin yerel yönetimleri ile merkezi yönetimin ilgili kuruluşu 
olan DSİ'nin su temini ve su kullanımı konusunda yönetişim ilkesi çerçe-
vesinde birlikte hareket etmesi gereklidir.

Her ne kadar şu anda büyükşehirler in içinde toplu ulaşım Büyük-
şehir Belediyesi tarafından düzenlense ve denetlense de, komşu büyük-
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şehirler arasındaki toplu ulaşım düzenlemesi bakanlık inisiyatifiyle ya-
pılmaktadır. İl içinde toplu taşımayı düzenleme konusunda kısmi başarı 
sağlayan UKOME'ler büyükşehirler arasındaki ulaşım problemlerini çöz-
mekte yetersiz kalmakta, UKOME'ler arasında da koordinasyon sorunla-
rı olabilmektedir. Bu nedenle, büyükşehir belediyelerine komşu illerle 
toplu ulaşım konusunda düzenleyici protokoller yapma imkanı verilmesi 
kısmi bir çözüm sağlayabilir. Ancak uzun vadede, tıpkı su hizmetlerinde 
havza bazlı çözüm üretme ihtiyacı olduğu gibi, ulaşım hizmetlerinde de 
bölge bazlı çözümün düşünülerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Günümüzde nüfus artışı ülkenin her tarafında aynı oranda vuku 
bulmamaktadır. İstanbul başta olmak üzere, bazı iller ve çevreleri aşırı 
nüfus almakta ve değil il içindeki ilçe ve mahalleler arasında, çevre iller 
arasında bile boş alan kalmamaktadır. Bazı iller sürekli nüfus kaybe-
derken, bazı büyük şehirlerde literatürde "Metropol" veya Metropoliten 
Alan" olarak tanımlanan "büyük şehirlerin aşırı büyüyerek çevresindeki 
yerleşim yerleriyle fiilen birleşmesi" olgusu yaşanmaktadır. Örneğin, bu-
gün İstanbul doğuda Kocaeli ve batıda da Tekirdağ ili ile fiilen bütünleş-
me yolundadır. Hatta geniş bir çerçevede İstanbul ile çevresindeki 9-10 
il arasında iktisadi ve sosyal bakımlardan, hatta bazı yerel nitelikteki hiz-
metlerin sunumu bakımından bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi doğmuştur. 
Bir ilde çalışanların bir kısmı, oturmak için komşu ili tercih etmektedir. 

Ancak, yukarıda kısaca resmedilen metropoliten alan olgusu gibi 
bazı kentsel / sosyal eğilimler ne 6360 sayılı Kanun'da, ne de daha önceki 
yerel yönetim kanunlarında dikkate alınmamış görünmektedir. Hâlbuki 
bu olgular ihmal edilince sorun çözülmüş olmamakta, hatta giderek daha 
içinden çıkılmaz hal almaktadır. Bu nedenle, metropoliten alan haline 
gelmiş bazı bölgeler için büyükşehir belediyesinden çok daha yetkili bir 
idari yapı kurulması, ulaşım, su, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi 
bazı alanlarda hizmet sınırının ilin ötesine geçerek metropoliten alanları 
kapsaması ve stratejik planlar işe imar planlarının sadece ili değil, met-
ropoliten alanı dikkate alacak şekilde hazırlanması gibi önlemler günde-
me gelmelidir. 

Öte yandan, yerelleşmenin küreselleşme kadar popüler olduğu bir 
dönemde bir taraftan merkezi yönetimden yerel yönetimlere görev ve yetki 
aktarırken, diğer taraftan yerel yönetimler arasında da büyükşehir ekse-
ninde bir merkezileşme oluşmakta olduğu iddiası, temelsiz ve ciddiyetten 
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uzak bir iddia değildir. 6360 sayılı Kanun, bir taraftan il özel idarelerini 
ve belde belediyelerini kaldırma ve köylerin tüzel kişiliğini lağvederek 
onları mahalleye dönüştürme suretiyle yerel yönetimlerde bir sadeleş-
meye imkan verirken, bir taraftan da büyükşehir belediyesi lehine yerel 
yönetimlerde güç ve yetki dengesini değiştirmiştir. Özellikle coğrafi alanı 
büyük ve dolayısıyla yerel kamu hizmet sunumunun oldukça dağınık şe-
kilde yapılabildiği illerde, hizmette yerellik ve etkin/verimli/ucuz hizmet 
sunumu konusunda handikaplar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, Konya 
ilinde İlçe merkezi il merkezine 150 km'den fazla mesafede bulunan il-
çeler mevcut olup, bu tür illerde yeni Mahalle olan köy ve kasabalardan 
il merkezine uzaklık ise çok daha fazladır. Büyükşehir Belediyesi'nin 
kendine göre taşra konumunda olan bu tür yerlere hizmet götürebilmesi 
için ya her birinde kendi hizmetlerinin birer temsilcilik veya teşkilatını 
kurması veya zaman ve kaynak israfına yol açacak şekilde merkezden 
hizmetler için malzeme getirilmesi yolunu tercih edecektir. 

Bu durum, büyükşehir modelinin, en azından bazı yöreler için uy-
gun bir yerel hizmet modeli olup olmadığı tartışmasına kapı aralamak-
tadır. Örneğin, merkez ilçeye uzak ancak birbirlerine yakın mesafede 
olup belirli bir nüfus ve ekonomik etkinlik yoğunluğu bulunan birkaç 
yerleşim birimi için ayrı bir yerel yönetim kurumu oluşturulması düşü-
nülmelidir. Böyle bir basamaklanma, büyükşehir modeli içerisinde ve 
sadece yukarıda belirtilen özelliklere sahip yöreler için geçerli olacak 
şekilde de düşünülebilir. 

Bu arada, yukarıda belirtilen ölçek sorununun büyük ölçüde yerel 
yönetim reformlarının mülki idarenin taşra örgütlenmesinde bir düzeltme 
gerçekleştirilmeden hayata geçirilmesinden kaynaklandığı unutulmama-
lıdır. Bu nedenle, büyükşehir belediyesi kurulan illerde ilçeler arasın-
da optimal bir büyüklük ve hizmet kapasitesi gibi ölçütler çerçevesinde 
yeniden yapılanma gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu yeniden yapılanma; 
birbirine yakın ilçelerin birleştirilmesi, ilçelerin coğrafi büyüklükle-
ri için maksimum ve minimum büyüklük standartları getirilmesi, yerel 
hizmetlerin verimli/ekonomik sunumu ilkesi çerçevesinde ilçe olma kri-
terlerinin gözden geçirilmesi gibi önlemler yer almalıdır. Ayrıca, gerek-
tiğinde birden fazla ilin birleştirilerek ortak bir büyükşehir belediyesi 
oluşturulabilmesinin önü açılmalıdır.  
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8.	Belediye	Yönetiminde	"İnsan	Unsuruna"	Daha	Fazla	
Vurgu	İhtiyacı

6360 sayılı Kanun başta olmak üzere, yerel yönetimlere ilişkin 
tüm mevzuatın ana hedeflerinden birisinin, yerel yönetimlerin yönetim 
ve hizmetlerinde "insan" unsurunu öne çıkarmak ve yerel hizmetlerin 
nitelikli ve yeterli sayıda insan kaynakları ile sunulmasını sağlamak ol-
duğu, kanun gerekçelerinde yer almaktadır. Bu çerçevede, çeşitli kanun-
larda "vatandaş" ve "hemşehri"leri güçlendirici, yerel hizmetleri daha 
insan odaklı hale getirici ve hizmet sunumunda vatandaşların katılımını 
sağlayıcı mekanizma ve kavramlara yer verilmektedir. Nitekim "Kent 
Konseyleri" gibi yerel yönetişimi güçlendiren ve "Beyaz Masa uygula-
maları" gibi vatandaşların yerel yönetimlere kolayca ulaşımını mümkün 
kılan mekanizmalar, yerel yönetimlerin daha insani hale gelmesine katkı 
yapmıştır. 

Ancak, hizmet sunum yöntemleri ve yerel yönetim anlayışındaki 
bu dönüşümün hizmet sağlayıcılar ayağının daha fazla güçlendirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da, yerel yönetim personel sisteminin gözden 
geçirilmesini gerektirmektedir. Çünkü artık sadece kentsel hizmetleri 
değil, birçok kırsal nitelikteki hizmetleri sunmak da belediyelerin görev-
leri arasında bulunmaktadır. 

Günümüzde yerel yönetimlerin görev alanı ve sorumlulukları art-
makta, ancak bu yeni sorumlulukları üstlenebilme kapasitesi sahip, 
yetkin ve yeniliğe açık personel oranı, hemen hiç bir yerel yönetim ku-
rumunda yeterli bulunmamaktadır.  Bu sorunların çözümüne yönelik ola-
rak, çalıştaylarda belediye yöneticileri tarafından birkaç öneri geliştiril-
miştir. 

Öncelikle, üniversitelerin yerel yönetimler ve kamu yönetimi bö-
lümlerinin mezunlarının yerel yönetimler tarafından doğrudan işe alı-
nabilmelerinin ve "yerel yönetimler" uzmanı unvanıyla çalıştırılabil-
melerinin önü açılmalıdır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, yerel 
yönetimlerin farklı hizmet alanlarından çoğu hakkında bilgi sahibi ve 
yerel yönetim personelinin gerektirdiği donanıma sahip olarak iş haya-
tına atılmaktadırlar. Ancak, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu gibi mevzuatta "yerel yönetim 
uzmanı" kadrosu bulunmamakta, yerel yönetimler çok farklı alanlardan 
insan kaynağı devşirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumun doğal so-
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nucu, hizmet öncesi oryantasyon eğitimine ek olarak, sürekli hizmet içi 
eğitimler düzenleme ihtiyacının doğmasıdır, ki bu durumun yerel yöne-
timlere maliyeti daha yüksektir.

İkinci olarak, yerel yönetimlerde insan kaynaklarının tedariki, 657 
sayılı Kanun'daki sorunlar, norm kadro yönetmeliğinin eklerinde yer 
alan kadroların yerel yönetimlerin gerçek ihtiyaçları ile tam olarak uyuş-
maması ve insan kaynaklarında esneklik arzusu nedenleriyle, giderek 
hizmet alımını yöntemine ve taşeron uygulamasına doğru evrilmektedir. 
Her ne kadar bu yöntemlerin başta esneklik ve personeli verimli çalıştır-
ma gibi faydaları bulunmaktaysa da, bu yöntemler aynı iş yerinde birden 
fazla farklı statüdeki personelin bulunmasından kaynaklanan motivasyon 
eksikliği gibi sorunlara da kapı aralamaktadır. Bu nedenle, ya yerel yöne-
timlere özel bir personel kanununun çıkarılması ya da 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda yerel yönetimlere has personel uygulamalarının 
ayrı bir bölüm halinde bulunması sağlanmalıdır. Hangi yöntem tercih 
edilirse edilsin, alandaki gerçek ihtiyaçlara uygun olarak yerel yönetim 
personel sisteminin yeniden dizayn edilmesi gerekli görülmektedir. Mer'i 
mevzuatta mümkün olmayan itfaiye ve zabıta personelinin sözleşmeli ola-
rak çalıştırılabilmesi, yerel yönetimlerin örgütlenme ve personel çalıştır-
ma usulleri konusunda daha özerk hale getirilmesi ve ücretler konusunda 
yerel yönetimlerde uygulanan "sosyal denge" gibi ek ödemelerin kanuni 
altyapıya kavuşturulması, bu yeniden dizaynın önemli parçaları olmalı-
dır. Ayrıca, taşeron işçilerin sürekli hizmete alınması politikalarının mali 
yükünün yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında paylaşılması, yerel 
yönetimlerin önemli talepleri arasında bulunmaktadır.

9.	Büyükşehir-İlçe	Belediyesi	ve	Mülki	İdare-Belediye	
İlişkilerinin	Gözden	Geçirilmesi

6360 sayılı Kanun'un uygulama sonuçları açısından en sorunlu 
alanlardan birisi, hiç şüphesiz büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki 
yetki, görev ve sorumluluk paylaşımıdır. Sadece değişik belediye türleri 
açısından değil, her neviden belediyeler ile mülki idare arasındaki iliş-
kilerin yönetiminde de sorunlar olduğu gözlenmektedir.

6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyelerinin daha önce ilçe ve 
belde belediyeleri tarafından yapılan işleri de yapmasını öngörmekte, 
görev ve yetki dağılımında büyükşehirleri öne çıkarmaktadır. Belde be-
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lediyeleri ile köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması; daha önceden ilçe 
belediyesince görülmekte olan su ve kanalizasyon, itfaiye ve ulaşım gibi 
temel kentsel hizmetlerin büyükşehir belediyelerin görev ve yetkileri 
arasına girmesi; UKOME ve AYKOME gibi iki temel koordinasyon biri-
minin büyükşehir belediyesi uhdesinde bulunması; ilçe belediyelerinin 
en önemli faaliyet alanları arasında olan imar planı yapma ve tadilatında 
büyükşehrini bir çeşit vesayet yetkisi bulunması, ve daha da önemlisi, 
ilçe belediyelerinin merkezi yönetimden aldıkları payların %40ının bü-
yükşehir belediyesine aktarılmakta olması, ilçe belediyelerini prestij, 
mali kaynak, personelin niteliği ve yerel siyasetteki etkisi gibi yönlerden 
çok zayıflatmaktadır. Üstelik, mali kaynakların zayıflaması nedeniyle, 
özellikle yeni kurulan büyükşehirlerin sınırları içerisinde yer alan ilçe 
belediyelerinin kendilerine görev olarak kalan birçok hizmeti de, büyük-
şehir belediyesine doğrudan yaptırmak veya büyükşehir belediyesinden 
personel, mali kaynak ve araç-gereç takviyesi ile yapabilir durumda ol-
dukları saklanamaz bir gerçek durumdadır.  Bu durum, büyükşehir-ilçe 
belediyeleri arasındaki ilişkiler/görev ve yetki dağılımlarını yeniden di-
zayn etme gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Büyükşehir belediyesi, 6360 sayılı Kanun sonrası, yerel düzeyde 
çok ilginç bir konuma kavuşmuştur. Büyükşehir belediyeleri, bir taraftan 
kendi geleneksel/kentsel görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken, diğer 
taraftan daha önce fazla alışkın olmadığı kırsal hizmetlerle de ilgilen-
mek zorunda kalmakta, üstelik bulundukları ilin yerel olarak tek patronu 
görünümünde bulunmaları nedeniyle daha önce çoğunlukla merkezi yö-
netim tarafından yerine getirilen yerel kalkınma, sosyal hizmetler, fakir-
liğin önlenmesi, işsizliği azaltılması ve merkezi yönetimin taşra teşkilatı-
nın bina ve araç-gereç yönünden güçlendirilmesi gibi hizmet alanlarında 
daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Her ne kadar, 
yerel düzeyde büyükşehir belediyesi ekseninde başkanlık sistemi benze-
ri yapı oluşması, hizmetlerin hız ve kalitesi konusunda ilk etapta olumlu 
bir faktör durumunda ise yerel gerçekler göz önünde bulundurulmak su-
retiyle büyükşehir/ilçe ve büyükşehir/mülki idare ilişkilerinin ve görev/
yetki dağılımının gözden geçirilmesi gerekecektir. Bu konuda, birbirine 
zıt iki çözüm önerisi dile getirilmektedir.

İlki, zaten yetki/mali üç/personel bakımından güçsüz durumda olan 
ve özellikle az nüfusa sahip olanları kendi görev ve yetki alanlarındaki 
hizmetleri bile sunmakta zorlanan ilçe belediyelerini ortadan kaldırarak, 
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onların gerçekleştirmekte oldukları hizmetleri büyükşehir belediyeleri 
bünyesinde yeni hizmet daireleri kurmak suretiyle yerine getirmektir. 
İkinci alternatif ise, büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerindeki 
büyüklük göz önüne alınarak, bazı hizmetlerin ilçe belediyelerine bıra-
kılması, büyükşehir belediyelerinin sadece koordinasyon gerektiren ve 
büyük çaplı ve şehre vizyon katan hizmetleri yerine getiren bir yapıya 
getirilmesini sağlamaktır.

Öte yandan, 6360 sayılı Kanun yoluyla bir bakıma optimal bü-
yüklükte büyükşehirler inşa edilirken, büyükşehir sınırlarında bulunan 
ilçeler açısından optimal yapılanmanın ise yeterince gerçekleşmediği 
dikkati çekmektedir. Gerek 6360 sayılı Kanun gerekse diğer yerel yö-
netim mevzuatı, mülki idare sisteminde köklü bir değişiklik yapmadan, 
mevcut yapının üzerine büyükşehir sistemini giydirmek suretiyle yerel 
yapılanmayı gerçekleştirmişlerdir. Ancak, yerel yapılanmanın üzerine 
inşa edildiği mülki idarenin taşra yapılanması (il ve ilçe), hızlı toplum-
sal gelişim karşısında yeterince yeniden gözden geçirilmeden bugünlere 
gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne il sayısı sürekli artırılmış, 
bugün ülke toplam 81 ile bölünmüş durumdadır. Bu iller arasında nüfus, 
coğrafi alan, yeryüzü şekilleri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımla-
rından büyük farklar bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul gibi 15 milyona 
yaklaşan bir nüfusu barındıran bir metropol kentin yanında, il nüfusu 
100.000 civarında olup İstanbul'un değil bir ilçesi, bazı mahallelerin-
den bile küçük iller bulunmaktadır. Konya ve Sivas gibi illerin coğrafi 
büyüklüğü, Yalova, Kilis, Bartın ve Düzce gibi illerden kat kat büyüktür. 
Hatta, büyükşehir yapılan Kocaeli 3.625 km karelik bir yüzölçümüne 
sahip iken, Konya ili 38.873 Km² alanı kaplamaktadır. Aralarında 10 
kattan fazla coğrafi büyüklük farkı bulunmaktadır. Ordu ve Trabzon gibi 
büyükşehirlerde dağlık alanlar yoğunlukta iken, Konya ve Mardin gibi 
büyükşehirlerde ise düzlükler hakimdir. İstanbul ilinin nüfus yoğunluğu 
2.849 kişi iken, Konya için bu rakam 56'ya düşmektedir.

Aynı durum, büyük ölçüde ilçeler için de geçerlidir. Çankaya ve 
Keçiören ilçelerinin 2016 yılı nüfusu 900.000'den, Şahinbey ve Osman-
gazi ilçelerinin nüfusu 800.000'den fazla iken, yeni büyükşehir yapılmış 
illerde nüfusu 5.000 veya 10.000 civarında bulunan onlarca ilçe bulun-
maktadır. Tabii olarak, bu ilçeler arasında hizmet kapasitesi, personel 
miktarı ve niteliği, toplam gelir ve hizmetler için büyükşehir belediyesi-
ne bağımlılık gibi yönlerden büyük farklar bulunmaktadır. Bu örneklerde 
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de görüldüğü üzere, üzerine inşa edilen mülki idarenin bölümlenmesinin 
optimum düzeyde olmaması, yerel yönetimlerin hizmet şartlarında da bü-
yük farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Büyükşehir belediyelerine göre ilçe belediyelerinin gelir/görev/
yetki gibi yönlerden zayıf durumda olması, 6360 sayılı Kanun yapım ve 
uygulama sürecinde ilçe belediyelerinin ihmal edildiği izlenimini oluş-
turmuştur. Halbuki, doğası gereği daha yerel konumda olan ilçe bele-
diyeleri, vatandaşlarla daha doğrudan iletişim kuran yerel yönetim ku-
rumlarıdır. Zaman zaman hizmet yoğunluğu ve il çapında örgütlenmenin 
zaman alması gibi nedenlerle büyükşehir belediyelerinin bazı hizmetlerin 
üretim ve sunumunda yetersiz kalması, özellikle büyükşehir belediyesi 
ile aynı siyasi partiye mensup kadrolarca yönetilen ilçe belediyelerini si-
yasi olarak ve halk nezdinde zora sokmaktadır. Çünkü vatandaşlar hangi 
hizmetlerin ne ölçüde büyükşehir ve ne ölçüde ilçe belediyeleri tarafın-
dan yerine getirileceği konusunda tam olarak bilgi sahibi olamamakta, 
herhangi bir belediye türünde görmüş olduğu aksaklık konusunda her iki 
belediyeyi birlikte sorumlu tutmaktadır.  Bu karışıklığın temelinde yatan 
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin farklı siyasi partilere mensup siyaset-
çiler tarafından yönetildiği durumlarda, büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
arasında zaman zaman şiddetli boyutlara varabilen yetki ve sorumluk 
kavgaları çıkabilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi uhdesine verilen hizmet ve sorumlulukların 
yerine getirilmemesi, eksik kalması durumunda vatandaşla daha çok mu-
hatap olan ilçe belediyeleri yetkisizlikten kaynaklanan siyasal bir fatura 
ödemekle karşı karşıyadır. Bu durum özellikle büyükşehir belediyesi ve 
ilçe belediyesinin farklı siyasi partilerde olması durumunda daha önemli 
bir sorun haline gelmektedir.

Özetle; 5393, 5216 ve 6360 sayılı Kanun'lar başta olmak üzere, 
yerel yönetim mevzuatında kavramsal ve mantıksal bütünlük sağlanmalı; 
yeni çıkarılan bir kanun yoluyla düzenlenen bir alanın diğer alanlarla 
ilişkisi dikkate alınmalı; reformların yerel yönetim türlerinden her biri-
ne ve mülki idareye etkileri dikkate alınarak verilen yetkilerin dengeli 
olması sağlanmalı ve büyükşehir belediyesi - ilçe belediyesi ve bele-
diye-mülki idare ilişkileri ve bunlar arasındaki görev ve yetki dağılımı 
bütüncül bir perspektifle yeniden ele alınmalıdır. Bu çerçevede ilçe be-
lediyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları ile gelir kaynakları ve plan 



Sonuç 229

yetkilerinin yerel yönetişim ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yeniden 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

10.	Yerel	Siyaset,	Yerel	Demokrasi	ve	Temsil

Son 10 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim reformları sadece ye-
rel hizmet sunumu alanında değil, yerel temsil, yerel yönetişim ve yerel 
siyasetin yeniden şekillenmesine de büyük etki yapmıştır. Genel olarak, 
yerel yönetim reformlarının yerel yönetişimin geliştirilerek yerel temsilin 
artmasına ilişkin mevcut mekanizmalara ek olarak yeni mekanizmalar da 
getirmeyi amaçladığı görülmektedir. Ülke çapında bir demokratikleşme-
nin yerelden başlayacağı varsayımının, hemen hemen tüm yerel yönetim 
reform kanunlarına sinmiş olduğu, en azından kanun gerekçelerinde ra-
hatlıkla görülebilmektedir. Ancak, bu olumlu noktanın yanında, uygu-
lamada yerel siyaset, yerel yönetişim ve yerel temsilin güçlendirilmesi 
amacıyla uyuşmadığı görülen bazı uygulamalara rastlamak da mümkün-
dür.

Örneğin, Büyükşehir Belediye Meclisleri oluşturulurken temsil-
de adaleti sağlayacak bir sistem eksikliği hissedilmektedir. Büyükşehir 
Belediyeleri'ne seçilen meclis üyeleri ile ilgili seçim sisteminin coğrafi 
kriterler esas alınarak yapılması, nüfus kriterinin ihmal edilmesi temsil-
de adaletsizlik doğurmaktadır. Ayrıca, mevcut temsil kriterlerine göre 
sistemin kitlenme ihtimali bulunmaktadır. İlçe belediyelerinin kendile-
rini ilgilendiren konularda meclis komisyonlarında doğal üye olması bir 
gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Yerel temsil ve katılımın güçlendirilmesi için, her şeyden önce ye-
rel yönetimlerin seçilmiş organlarının daha verimli çalışmasının teşvik 
edilmesi gereklidir. Bu amaçla, meclis üyelerinin özlük haklarının iyileş-
tirilerek yerel yönetim meclislerinde kurulan komisyonların aktif olarak 
çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca, belediye başkanları ve meclis üye-
leri için minimum eğitim gerekliliklerinin yükseltilmesi ve yerel yönetim 
birlikleri aracılığıyla veya İçişleri Bakanlığı tarafından yerel yönetimle-
rin seçilmiş organlarında görev yapanların bilgi, kültür ve becerilerinin 
artırılması için programlar düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Yerel yönetimlerde temsil konusunda özellikle 6360 sayılı Kanun 
sonrasında giderek daha fazla şikayet konusu olan bir diğer konu da bü-
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yükşehir belediyesi bürokratlarının temsilidir. Daha önce uygulanan il 
protokollerinde bulunmayan ancak 6360 sayılı Kanun ile illerinin ye-
rel düzeyde en önemli kuruluşu haline gelen büyükşehir belediyesi üst 
yöneticilerinin il protokolünde konumlarına uygun temsil edilmeleri, bu 
yöneticilerin motivasyonu açısından faydalı olabilir.

11.	Mali	Konular

6360 sayılı Kanun'la yerel yönetimlerin gelirleri görece olarak 
arttırılmış ve yerel yönetimler mali açıdan güçlendirilmeye çalışılmış-
tır. Örneğin, büyükşehir ilçe belediyelerinin "genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamının" (GBVG) içindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin 
payı %2,5 ten 4,5'e çıkarılmıştır. Büyükşehirlere verilen il sınırları için-
de tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının %5'lik 
pay ise %6'ya çıkarılmıştır. Ayrıca, büyükşehir ilçe belediyelerine genel 
bütçe gelirleri tahsilâtı toplamından verilen %4,5'lik payın %30'u, yine 
büyükşehir belediyelerine girmektedir. 

Ancak, bu kısmi artış görev ve sorumluluk alanı oldukça geniş olan 
yerel yönetimlerin mali sorunlarının kökten çözümü için çok yetersiz du-
rumdadır. Yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunun öz gelir yaratma ka-
pasiteleri de oldukça düşüktür. Bu nedenle, anayasada yer alan yerel 
yönetimlere görevleriyle orantılı gelir sağlama ülküsü hayata geçirileme-
mektedir. Birçok belediye, borç batağında yüzmekte olup, piyasaya ve 
devlete olan borçlarını %10'ar veya %20'şer dilimlerle ve uzun vadede 
ödeyebilmektedir. Mali kaynakların yetersizliği, yerel yönetimlerde etik 
olmayan bazı usullerle iş görme yöntemlerini de gündeme getirmektedir: 

"Özellikle belediyeler tarafsızlık biryana yeterli mali kaynakları 
olmadığı için ticari itibarları çoğu yerlerde yok olmuş durumdadır. Ge-
rek çalışanların gerekse bunlarla iş ilişkisi içinde olan müteşebbis ve 
vatandaşların bu tür belediyelerden olan ilamlı ya da ilamsız alacakla-
rını alamamaları bu idarelerin toplum nezdinde ki itibarlarını oldukça 
zayıflatmaktadır. Ayrıca bu tür belediyelerle bu tür uyuşmazlıkları olan 
çalışan ya da vatandaşların siyasal partiler veya illegal yapılarla bağlan-
tı kurması için yönlendirilebilmektedirler. Hatta bu sorunlar sebebiyle 
her siyasal yapı kendi çalışanını, müteşebbisini kendi paralel yapısını 
yaratmaya çalışmaktadır. Aksi takdirde belediyeler başta olmak üzere 
yerel yönetimlerden ilamlı ya da ilamsız, ticari ya da hizmet ilişkisinden 



Sonuç 231

kaynaklanan alacaklar tahsil edilememekte, iş ve hizmet ilişkisi kuru-
lamamaktadır. Zira belediyelerin özel malları ve özel gelirleri dışındaki 
hiçbir hesabına ya da menkul ya da gayrimenkullerine haciz konulama-
maktadır. Ayrıca borçları olan belediyelerin özel malları ve özel gelirleri 
yok denecek kadar azdır. Var olan gelirlerde hukuk kurallarının zorlan-
ması suretiyle alacaklılardan kaçırılmaktadır. Dolayısıyla yerel idareci-
lerin memnun edilmediği hiçbir durumda sonuç alınamamaktadır. Bu 
gibi durumlarda alacaklılar hukuk dışı yapı ve yollarla ilişki kurmak zo-
runda kalmak yanında siyasal yapıların hukuk dışı istek ve taleplerini 
karşılamak zorunda da bırakılmaktadırlar. Bu nedenlerle mezkûr yerel 
idarelerle güçlü bağları olmayanlar bu alanlardan çekilmektedirler. Bu 
gibi durumlar rekabet koşullarını olumsuz etkilediğinden özellikle kamu 
alımlarında ciddi manada yerel kaynak israfına neden olunmaktadır" 
(Karaaslan, 2012).

Mevcut mali yapı ve borç yükleri nedeniyle özellikle ilçe belediye-
lerinin icraat yapma imkanları kısıtlıdır. Genel bütçeden almış oldukları 
payların bir kısmı büyükşehir bütçesine transfer edilmekte, kalan kısım 
ise sunulması gereken geniş boyutlu hizmetler için yeterli olmamaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinin önemli bir kısmı da, çoğunlukla devraldık-
ları kapanan yerel yönetimlerden miras kalan bir kısmı da büyük boyut-
lu tesislerin yatırım maliyetlerinden kaynaklanan borç yükü içerisinde 
bulunmaktadırlar. Uzun bir süre önce kurulan ve kurumsallaşmasını ta-
mamlamış bulunan Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehir belediyeleri de, 
çeşitli yatırımların mali külfeti nedeniyle çok ağır bir borç yükü altında-
dır.

Bu durum, yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması ihtiyacını or-
taya koymaktadır. Çünkü kamusal hizmetlerden yerel yönetimler eliy-
le sunulanlar giderek artmakta, ancak yerel yönetimlerin gelirleri aynı 
düzeyde artış göstermemektedir. Ayrıca, genel bütçeden belediyelere 
yapılan dağıtım miktarı ve dağıtım kriterlerinin yeni toplumsal ve idari 
gelişmeler ışığında yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle 6360 sayılı Kanun'un uygulanmasında mali alanda karşı-
laşılan en önemli sorunlardan birisi de, İlbank ve genel bütçe vergi gelir-
lerinden pay dağıtımında salt nüfus ve alan kriterinin temel alınmasıdır. 
Halbuki, alan ve nüfus kriterine göre pay dağıtılması, yüzölçümü büyük 
olduğu halde yerleşik alanı oldukça az ve dar olan Büyükşehir Beledi-
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yelerine büyük avantaj sağlamaktadır.  Örneğin, aşağıdaki tabloda Ordu, 
Trabzon ve Erzurum illeri, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsa-
mında alınan paylar yönünden kıyaslanmıştır.

Tablo	27:	Ordu,	Trabzon	ve	Erzurum	Büyükşehir	Belediyeleri	
Alınan	Paylar

Büyükşehir Nüfus	(kişi) Yüzölçümü		
(km2)

Toplam	Pay*		
(TL)

Kişibaşı	
Pay*	(TL)

Ordu 724.268 5.952 186.027.341 257

Trabzon 766.782 4.662 214.316.457 280

Erzurum 763.320 25.323 338.988.603 444

*Ekim 2014-Eylül 2015 arası 12 aylık veriler ışığında hazırlanmıştır.

Halihazırda sadece alan ve nüfus kriterinin esas alındığı pay da-
ğıtım işleminde; kırsal nüfus oranının büyüklüğü ve dağınıklığı, engebe-
li arazi yapısı, su kanalizasyon hizmetlerinin yapım güçlüğü, yol ağının 
uzunluğu, yerleşik alanın il yüz ölçümüne oranı ve diğer gelişmişlik en-
deksi kriterleri birlikte dikkate alınabilir (her bir kritere belli katsayılar 
uygulanabilir.) Ayrıca, payların dağıtılmasında; adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemindeki 2. adres uygulamasının da dikkate alınmasında fayda bu-
lunmaktadır. Geliştirilebilecek bir yazılım ile 1. adres ile 2. adres arasın-
da nüfus değişkenliği gözetilerek oransal bir dağılım yapılabilir.

11.	Yatırım	İzleme	ve	Koordinasyon	Başkanlığı'nın	Statüsü

Önce 6360 sayılı Kanun ile kurulan ve daha sonra tüzel kişilik 
verilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB),  bir ba-
kıma il özel idarelerinden doğan boşluğu doldurmak üzere kurulup il özel 
idarelerinin birer yerel yönetim kurumu olarak değil merkezi yönetim 
adına illerde yerine getirmiş olduğu görevleri yerine getirmesi beklenen, 
valilikler bünyesinde kurulan bir idari birimdir. 

"YİKOB, büyükşehir belediyesi olan illerde; kamu kurum ve ku-
ruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi, 
koordinasyonu, ilin tanıtımı, afet, acil çağrı, acil yardım hizmetlerinin 
yapılması ve koordine edilmesi, Merkezi İdarenin taşrada yapacağı yatı-
rımları gerçekleştirme ve koordine etme, temsil, tören, protokol hizmet-
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lerinin yürütülmesi, bunlara rehberlik etme, kaynakları yerinde kulla-
nımını sağlama, hizmet aksamalarına engel olma, ildeki adli ve askeri 
kurumlar hariç tüm kurum ve kuruluşların hizmet ve faaliyetleri hakkın-
da rapor hazırlamakta ve valinin görüşü ile birlikte başbakanlık ve ilgili 
bakanlığa göndermek gibi çok geniş bir yelpazede görev ve yetkilere sa-
hip olduğu düzenlenmiştir. Daha da önemlisi ... kamu kurum ve kuruluş-
ları tarafından yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksaması ve 
bu aksamanın halkın huzur ve esenliği, sağlığı, kamu düzeni ve güvenli-
ğini olumsuz etkilediği vali ya da ilgili bakanlık tarafından tespit edildiği 
takdirde vali uygun süre vererek bu hizmet ve yatırımın yerine getirilme-
sini isteyebilmektedir. Eğer verilen bu sürede eksiklikler giderilmez ve 
hizmetler yerine getirilmez ise vali söz konusu hizmet ya da yatırımı diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi bu 
yatırım ya da hizmetleri YİKOB vasıtasıyla da yerine getirebilecektir" " 
(Karaaslan, 2012).

Merkezi yönetimin idari vesayet yetkisinin YİKOB'lar aracılığı ile 
kullanılması, mülki idare- belediye ilişkilerinde önemli sorunlar meyda-
na getirebilecek bir potansiyel taşımakta ve yerel yönetimlerin özerkliği-
ni tehdit etmektedir. Bu durum hizmet yerinden yönetimlerinin kuruluş 
amaçlarıyla da çelişmektedir. Çünkü, YİKOB'lar vali ve bakanlıklar ta-
rafından yerel yönetimlere müdahale için bir araç olarak kullanılabilir-
ler. Ancak, yine de YİKOB' u olağanüstü durumlarda yerel yönetim hiz-
metlerinin kamu düzenini aksatacak şekilde yetersiz sunumu durumunda 
kullanılması gerekli bir araç olarak da düşünmek mümkündür. Bu ihti-
mallerin hangisinin daha ağır basacağı, daha sonraki uygulamalarla gö-
rülecek olup, merkezi yönetim ve mülki idarenin yönetim anlayışının bu 
sonuçta büyük rolü olacaktır.

12.	Kanunun	Siyasal	Yapıya	Etkileri	

Doğal olarak, merkezi yönetim reformları gibi yerel yönetim reform-
larının da idari, iktisadi ve sosyal neticeleri olduğu gibi, siyasi sonuçları 
da olması mümkündür (Keleş, 2012). Nitekim, hem bazı siyasetçiler hem 
de akademisyenler tarafından, kanunun siyasal amaç ve sonuçları konu-
sunda çeşitli iddialar dile getirilmektedir. 

6360 sayılı Kanun'a karşı çıkanların bir kısmı, yasanın siyasal ya-
pıya önemli ölçüde etki edeceğini, bu etkinin de iktidar partisinin lehine 
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ve muhalefet partilerinin aleyhine olduğunu ve temel amacının da iktidar 
partisinin yerel yönetimlerde daha fazla temsil imkanına kavuşmasını 
sağlamak olduğunu iddia etmektedirler. Öte yandan, 6360 sayılı Kanun 
ile yapılan düzenlemenin bölge yönetimleri oluşturmaya yönelik olduğu, 
başkanlık sisteminin alt yapısını oluşturmak üzere çıkarıldığı, yerelde 
güçlü bir merkezileşmeye yol açacağı ve  demokratik katılımı azaltacağı 
kanaatinde bulunan yazarlar da bulunmaktadır. 

Birgül Ayman Güler ve M. Akif Çukurçayır gibi bazı akademis-
yenler, ilin bütününü kapsayan belediye sisteminin başkanlık sistemine 
geçişin ilk adımı olduğunu ve  amacının federal devlet yapılanmasına 
geçişi kolaylaştırmak olduğunu iddia etmektedirler (Güler, 2012; Çukur-
çayır,  2012). Ancak, Kemal Görmez (2012) başta olmak üzere, bir çok 
diğer akademisyenler de 6360 sayılı Kanun'un bölge yönetimine geçiş, 
federasyonu kolaylaştırmak veya siyasi özerklik gibi amaçlar taşımadı-
ğını ifade etmektedirler.  Çünkü, Eryılmaz (2015) ve Keleş'in (2012) de 
ısrarla vurguladıkları gibi, bu tartışmada siyasal yerinden yönetim ile 
idari yerinden yönetim çoğunlukla karıştırılmakta olup, siyasi yerinden 
yönetimin bir çeşidi olan federasyon sistemi, idari ve mali yerelleşme ile 
değil, ancak siyasi güçler olan yasama ve yargı erklerinin yerel ve bölge-
sel birimlerle paylaşılması halinde gündeme gelebilir. 

6360 sayılı Kanun ile gelen il sınırında büyükşehir belediyesi si-
temi ile il özel idarelerinin ve belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişi-
liklerinin kaldırılmasına ilişkin bazı eleştiriler aşağıda başlıklar halinde 
görülmektedir:

 Doğrudan seçilmişlerin sayısı 250 000'den 200 000'e inmekte 
olduğundan, demokratik katılım azalmaktadır

	Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri yeni sistemde daha yo-
ğun bir iş yükü ile karşı karşıya kalacaklar, bu da yerel düzeyde 
siyasal katılımı yavaşlatacaktır

	6360 sayılı kanun ile belediye ölçeğinin büyümesi, yerel düzey-
de temsil ve katılımı azaltacaktır

	Yeni sistem, belediye meclislerinden ziyade belediye başkanla-
rını güçlendirdiği ve ilçe belediyelerini daha önemsiz hale geti-
rip büyükşehir belediyelerini öne çıkardığı için, yerelde merke-
zileşme meydana gelmektedir
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	Yerel düzeyde mali imkanlar büyükşehirde toplandığı için, bü-
yükşehir belediyeleri çevresinde bir yerel merkezileşme meyda-
na gelmektedir.

	Bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin ve belde beledi-
yelerinin lağvedilerek köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, ye-
relleşme ilkesi ile ve taraf olduğumuz Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı'na aykırıdır. 

	Bu kanun yoluyla iktidarın lehine bir siyasal operasyon yapıl-
maktadır, çünkü seçim çevresi ve seçmen yapısı değiştirilmek 
suretiyle iktidar partisi için kıyı beldeleri gibi daha önce iktida-
rın seçim kazanamadığı bazı yerlerde büyükşehir belediyeleri-
nin kazanılması imkanı doğmaktadır.

Bu eleştirilerden bazılarının kısmen haklı yönleri olmakla beraber, 
özellikle seçmen yapısının değiştirilmesi gibi iddiaların dayanaktan yok-
sun olduğu görülmektedir.

13.	Köylerin	Mahalleye	Dönüştürülmesinin	Sosyal	ve	
Kültürel	Sonuçları

Türkiye'de köy, çok eski bir geçmişe sahip bir yerleşim yeri, ken-
dine özgü ve tarıma dayalı bir sosyolojik geleneği sürdüren bir yapı ve 
geleneksel bir yerel yönetim biçimi olarak gelişmiştir. Osmanlı Devleti 
döneminde farklı statülerle devam eden köyler, 1924 tarihli 442 sayılı 
Köy kanunu ile tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim haline getirilmiştir: 
"6360 sayılı Kanun öncesi yaklaşık 34.880 civarında olan köy sayısı deği-
şiklik sonrası 18.336'ya düşürülmüştür. 6360 sayılı Kanun'la büyükşehir 
belediyesi kurulan illerle İstanbul ve Kocaeli illerinde bulanan Köylerin 
tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmek suretiyle büyükşehir 
sınırları içinde yer alan yaklaşık 16.544 civarındaki köyün tüzel kişiliği 
kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür" (Karaaslan, 2012).

6360 sayılı Kanun, 30 ilde bulunan tüm köyleri mahalle haline 
getirmekte, böylece köyler ve kırsal alanları hukuken kentlerin birer par-
çası haline getirmektedir. Ancak, köylerin kentsel altyapı ve üstyapılarla 
tezyin edilmesi çok uzun zaman alacak bir süreç olduğu gibi, sosyolojik 
olarak "köylü"lerin "kentli" hale gelmesi de hukuki süreçlerle değil sos-
yal değişimlerle mümkün olabilir. Hukuken köylerin kentin birer parçası 
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olan mahallelere dönüştürülmesi, köylerin iş ve sosyal yaşamlarını kısa 
vadede fiilen değiştirmeyecek, daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı köy 
ekonomisi bir süre daha devam edecek, kentlileşmenin kültürel kodları 
köylülerde ancak uzun vadede gelişecektir.

Köy, sosyolojik olarak üzerinde yaşayan tüm insanların birbirini ta-
nıdığı, güvenlik sorununun çok az olduğu, akraba ve aşiret gibi ilişkilerin 
yoğun olduğu, toplumsal denetimin görece yoğun olduğu bir mekandır. 
Kent ise, ekonomik uğraşın tarım ve hayvancılıktan sanayi ve hizmetler 
sektörlerine kaydığı, ataerkil toplumsal yapının ve büyük aile tipinin çö-
züldüğü, kalabalıklaştıkça insanların birbirlerini tanıma ihtimallerinin 
azaldığı ve toplumsal kontrolün görece az olduğu, dayanışmanın da aile/ 
sülale/ aşiret gibi bağlardan ziyade cemaat ve sivil toplum kuruluşları 
gibi örgütlenmelere kaydığı bir yapıyı tasvir eder. Büyükşehir belediye-
lerinin bulunduğu illerde köylerin mahalle haline getirilmesi bu sosyo-
lojik dönüşümü birdenbire getirmeyeceği gibi, köy değerleri ile kentsel 
değerler ve kentsel bilincin karışmasına da yol açabilir. Uzun bir süre-
den beri devam eden köyden kente göç olgusu ile birlikte giderek daha 
fazla şikayet konusu hale gelen kentsel bilinç ve değerlerin erozyona 
uğraması olgusunun, köylerin mahalleye dönüştürülmesi süreciyle daha 
da artması, üstelik eski köy/yeni mahallelerden fiilen kent olan yerleşim 
birimlerine doğru göçün hızlanacağı öngörüsü, çeşitli yazarlar tarafından 
dile getirilmektedir. Ancak, bu dönüşümün niteliği ve niceliği hakkında 
yeterince araştırma yapıldığını söylemek güçtür. Bu "zorunlu modern-
leşmenin" toplumsal boyutu, hala incelenmeye muhtaçtır. Özellikle bu 
sürecin getireceği yeni toplumsal sorun ve riskler konusunda, yapılacak 
ciddi akademik araştırmalar çerçevesinde önlemler alınmasına ihtiyaç 
duyulacaktır.

Köylerin mahalleye dönüştürülerek köyde yaşayanların kentli 
gibi muamele görmesi, şebeke suyu, kanalizasyon, imar ve çöp toplama 
gibi kentsel hizmetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması bakımın-
dan olumlu sonuç doğuracaktır. Ancak, yerel yönetim mevzuatı özün-
de "kentsel" yerleşimlere göre dizayn edildiği ve büyük ölçüde köylerin 
özel ihtiyaçlarını dikkate almadan hazırlandığı için, köy hayatını zorlaş-
tırma riskini de beraberinde getirmektedir. Çünkü, artık tarım "kentsel" 
alanda giderek daha zor koşullar altında yapılabilecek, hayvan beslemek 
daha zorlaşacak, daha önce ücretsiz veya çok ucuza kullanılan mera ve 
su daha pahalı olarak kullanılabilecek, köylüler daha önce muaf olunan 
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emlak vergisi gibi yeni vergi ve harç türleriyle tanışacak, böylelikle tarım 
ve hayvancılığa dayalı iktisadi ve sosyal hayat giderek çekiciliğini kay-
bedecektir. Üstelik, mahalleye dönüşen köylerde yapılacak olan sadece 
iktisadi hayatın gereği olan ahır ve samanlık gibi yapılar değil, yerleşme 
amaçlı yapılar da yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi gerekliliği 
nedeniyle daha kısıtlı şartlarda yapılabilecektir. Bu durumun meydana 
getirebileceği toplumsal rahatsızlıkları giderici önlemler alınması gerek-
mektedir. 

Bu nedenle, 6360 sayılı Kanun, daha önceki mevzuatta köyler için 
öngörülen vergi ve harçlar gibi mükellefiyetlere ilişkin bazı muafiyet ve 
indirimleri koruduğu gibi yeni düzenlemeler de getirmiştir. Bunlar, baş-
lıklar halinde şöyle özetlenebilir: 

	Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, so-
rumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yer-
ler için devam eder.

	Bir belediyeye katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve 
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu 
mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri 1998 tarihli ve 
4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya 
devam eder.

	Köyden mahalleye dönüşen yerlerden beş yıl süreyle Emlak 
Vergisi ve 2464 sayılı Kanun'a göre alınması gereken vergi, harç 
ve katılım payları alınmaz.

	Köyden mahalleye dönüşen yerlerden içme ve kullanma sula-
rı için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 
25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

	6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev 
yapan geçici ve gönüllü köy korucuları hâlen görev yaptıkları 
yerlerde görev yapmaya devam ederler. 

	İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde 
büyükşehir belediyeleri bu Kanun'a göre tüzel kişiliği kaldırıla-
rak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşıma-
yan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yöre-
nin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun ücretsiz 
tip mimari projeler yapar veya yaptırır.
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	Büyükşehir ve ilçe belediyelerine gerekirse tarım ve hayvancı-
lığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette buluna-
bilme görevi verilmiştir.

	İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediye-
leri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az yüzde 10'unu on 
yıl süre ile 6360 sayılı Kanun kapsamında belediye sınırlarına 
dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayrılması 
ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir (Güngör, 2012).

Ancak, bu muafiyetlerin belirli sürelerle sınırlı olması, bu sürele-
rin sonunda öngörülen değişimler ve uyum tam olarak gerçekleşmedi-
ğinde ne olacağının bilinmemesi, üzerinde durulması gereken önemli bir 
kırsal politika konusu olmaya devam etmektedir. Öte yandan, 6360 sayılı 
kanun ile kır-kent ayrımının ortadan kalkarak yapılaşmanın daha kolay 
hale getirilmesi, yakın gelecekte giderek büyüyen kentsel alanların kır-
sal alanları istila etmesi tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü, özellik-
le yeni büyükşehir olan illerde, yerleşim birimlerinin çoğunluğu tarımsal 
alanla çevrili   durumdadır. Bu verimli tarım alanları, şehirlerin nüfusu-
nun artışı ile birlikte coğrafi olarak genişleme ihtiyaçları ile birlikte imar 
ve kentleşme baskısı altına girmekte ve zamanla betonlaşma tehlikesine 
maruz kalmaktadır. Tarımdan elde edilen gelirin oldukça düşük sevi-
yede olması, tarım arazilerinin arsa haline getirilerek yüksek fiyatlarla 
satılması eğilimini arazi sahipleri için cazip hale getirmektedir. İnşaat 
ve emlak sektörlerinin kentsel rant aracı olarak arsayı öne çıkarması, he-
men her kentin çevresindeki tarım alanlarına doğru hızla genişlemesine 
neden olmaktadır. Bu durumun zaten kısıtlı olan verimli tarım alanlarını 
daha da azaltmaması için önlemler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özetle; ayrı bir toplumsal /iktisadi ekolojiye sahip köylerin kente 
ait bir kavram olan mahalle haline gelmesi/getirilmesi, ciddi bir toplum-
sal dönüşüm olup, dönüşüm süreci iyi yönetilmezse yeni toplumsal sorun-
lar meydana getirme riski bulunmaktadır. Bu kanun ile hayata geçirilen 
kentleşme ve belediyecilik anlayışının, her ne kadar bazı belediyecilik 
hizmetlerinden 5 yıl süreyle ücret alınmaması gibi bazı istisnaları bu-
lunsa da, kırsal alanların kente dönüşüm sürecinin yönetimi konusunda 
bütünlükçü bir bakış getirmemesi, eleştirilmesi gereken bir husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, köyden kente geçiş sürecinin sosyoloji-
sine ilişkin kayda değer bir araştırma yapılmamış olduğu, akademisyen 
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anketinde öne çıkan bir sonuç durumundadır. Dahası, köylerin tüzel ki-
şiliğinin kaldırılarak kentin bir parçası sayılmaları karşısında kültürel 
ve fiili olarak "köy" kalmaları, hatta büyükşehir sınırları içerisinde kent-
kır ayrımının belirsiz hale gelmesi ile birlikte köylülerin kültürel olarak 
kentli gibi davranmalarının beklenmesi, bir çeşit "zorla modernizasyon" 
süreci olarak algılanabilir. 

"Toplumsal alanda bakıldığında, yasa ile birlikte, kırın temsiliye-
tinin azalacağı söylenebilir. Ardından "kır"ın kalktığı, ancak gerçekte 
kent de olamadığı ve kendine özgü sorunların varlığını devam ettirdiği 
düşünüldüğünde, kenti yönetmekte özelleşmiş ve o alanda deneyimli (so-
run çözmede pek deneyimli olmasa da) büyükşehir belediyelerinin yetki ve 
sorumluluklarına geçmeleri, kıra özgü bu sorunların derinleşmesine neden 
olacaktır. Bu alanlarla özel olarak ilgilenen il özel idarelerinin kaldırıl-
ması da bu yönde bir kayıptır. İl özel idarelerinin ilgili birimleri büyük-
şehir belediyelerine devredilecektir, ancak belediyelerin öncelikli alanının 
kentler olması, kırın politika üretme süreçlerinde daha da önemsizleşmesi-
ne ve görünmez hale gelmesine yol açacaktır" (Yaşar, 2014).

Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının büyüklüğü 
ve kentlerin birikmiş devasa sorunları göz önüne alındığında, nüfusun 
daha düşük yoğunluğa sahip olduğu ve yerleşim yerleri arasındaki me-
safelerin görece daha fazla olduğu kırsal alanlara (çoğunlukla kırsal hiz-
metlerden daha pahalı) kentsel hizmetleri götürmenin hem büyükşehir 
hem de ilçe belediyeleri için kolay olmadığı bilinmektedir. Ayrıca, be-
lediyelerin kırsal hizmetler konusunda ihtisas sahibi olmadıkları, bilgi 
ve tecrübe birikimlerinin daha çok kentsel hizmetler konusunda olduğu 
dikkate alındığında, belediyelerin daha çok kentsel hizmetleri hem kıra 
hem de kente benzer usullerle götürme tutumu içerisine girmeleri bek-
lenebilir.

"Bütünşehir" mantığıyla dizayn edilen 6360 sayılı Kanun'un kır-
sal alanlardaki iktisadi faaliyetler üzerindeki etkilerinin de, başta zabıta 
ve denetim hizmetleri olmak üzere, bir çok belediye hizmetine olumsuz 
yansıma ihtimali bulunmaktadır. Örneğin, 6360 sayılı Kanun ile birlik-
te hukuken kentsel alan haline gelen kırsal alanlarda hayvancılık, sıkı 
düzenlemelerle konutun yakınında veya bahçede yapılabilen bir iş ol-
maktan çıkmış, büyük tesisler ve işletmelerin dışında yapılması için izin 
almak zorlaşmış bulunmaktadır. İktisadi faaliyetler kısa sürede kolayca 
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dönüşemeyeceği ve tarım ve hayvancılığın kısa ve orta vadede büyük 
oranda küçük çiftçiler eliyle gerçekleştirilmeye devam edeceği gerçeği 
karşısında, politika yapıcıların kırsal alanların dönüşümünün sorunsuz 
ve kırsal alanda yaşayanların iktisadi ve kültürel olarak en az maliyete 
katlanarak sağlanması konusuna daha fazla zaman ve enerji ayırmaları 
gereği ortaya çıkmaktadır.
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7. ÖNERİLER

Bu kısımda, yerel yönetim literatüründe yaygın olarak yer alan ye-
rel yöneticiler, mülki idare amirleri ve akademisyenler tarafından "6360 
Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi" 
çerçevesinde dile getirilen, yerel yönetim sorunlarına ve özellikle 6360 
sayılı Kanun'un uygulama sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik çözüm 
önerileri, aşağıda belirli kategoriler ve başlıklar halinde analiz edilmiştir.

1.	Mali	Konularla	İlgili	Öneriler

 Ulusal düzeyde merkezin almış olduğu önlemlerin bölgesel ve 
yerel düzeyde yükümlülük getirdiği durumlarda mali önlemler 
başta olmak üzere tüm önlemlerin merkez tarafından alınmasına 
ilişkin Avrupa Konseyi'nin "Yerel ve Bölgesel Kamu Hizmetleri 
Hakkında R(2007)4 Sayılı Tavsiye Kararının" 3. maddesi gere-
ğince, merkezi yönetimin 6360 sayılı kanun başta olmak üzere, 
yerel yönetim reformlarının maliyetini yerel yönetimler ile pay-
laşması,

	Genelde yerel yönetimler özelde ise belediyelerin mali açıdan 
güçlendirilmesi için yapılacak olan reformlarda bölgesel geliş-
mişlik farkları göz önüne alınmak suretiyle adil bir gelir payla-
şımı yapılması,

	Büyükşehirler için %6 olan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat 
Toplamının Paylaşım Oranının, hizmet ölçeği genişlediğinden 
hizmetlerin daha hızlı ve nitelikli yapılmasını sağlamak amacıy-
la arttırılması,

	1958 tarihli Belediye Tahsilat Yönetmeliği'nin günün şartlarına 
uygun olarak yenilenmesi,
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	Belediye borçlarının ve belediye gelirlerinden yapılan kesinti-
lerin, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmayacak şekilde 
yeniden yapılandırılması,

	Belediye hesaplarından yapılan aydınlatma gideri kesintilerinin 
oranlarının azaltılması,

	Yangın sigortalarının prim değeri üzerinden elde edilecek gelirin 
itfaiye hizmetlerinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyelerine 
aktarılması,

	Asfalt katılım bedelinin konutlar yerine motorlu araç sahiplerin-
den, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne eklenerek tahsil edilmesi,

	Emlak ve gelir vergilerinden tarihi eserlerin restorasyonu için 
Kültür Bakanlığı'na aktarılan %20'lik payın belediyelere akta-
rılması,

	Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden belediyelere pay aktarılması,

	GSM operatörleri tarafından şehirlere yerleştirilen baz istasyon-
ları ile ilgili mevzuat düzenlemesinin ivedilikle yapılması,

	Plan değişiklikleriyle ortaya çıkan değer artışlarından ilgili bü-
yükşehir ya da ilçe belediyesine pay aktarılması,

	Belediyeler için konaklama vergisi düzenlemesi,

	Altyapı ve toplu ulaşım gibi yatırım kalemlerinde Katma Değer 
Vergisi istisnası getirilmesi; Toplu taşıma araçlarında kullanı-
lan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmaması, toplu taşıma 
hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi oranının düşürül-
mesi,

	Yeni büyükşehir olan illere, 6360 sayılı Kanun'la gelen kırsal 
bölgelerden 5 yıl katılım bedellerinin alınmaması, bazı harç ve 
vergilerin tahsil edilememesi gibi hususların dikkate alınarak 
5 yıl boyunca denkleştirme ödeneği gibi benzeri uygulama ile 
fazla pay verilmesi,

	Kırsal nüfusu fazla olan belediyelerde, en az 5 yıl süreyle KÖY-
DES ve SUKAP projelerinin devam etmesi ve  bu belediyelerin 
İller Bankasının hibe ödeneklerinden faydalanmaları,
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	Cenaze hizmetlerinin ‘ücretsiz' yerine getirildiği Belediyelere, 
hizmetin bedeli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ce-
naze ödeneği verilmesi,

	Şehir sınırlarında toplanan Özel Tüketim Vergilerinden ve şeh-
re kayıtlı araçlardan tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden 
belediyelere pay aktarılması,

	Belediye bütçesinde öngörülemeyen giderler oluşturan indirimli 
ve ücretsiz toplu taşıma hizmetleri (65 yaş uygulaması vb.) için 
devlet desteğinin sağlanması,

	Belediye gelirleri ile ilgili muafiyetlerin Belediye Meclisinin 
takdirine bırakılması, 4736 sayılı Kanun uygulamasında (üc-
retsiz ve/veya indirimli hizmet konusunda) Belediye Meclisine 
yetki verilmesi,

	Belediye gayrimenkullerinin satışında Milli Emlak örneğinde 
olduğu gibi Katma Değer Vergisi istisnası getirilmesi; bu gayri 
menkullerin kira süresi, tahliyesi ve yeniden kiraya verilmesi ile 
ilgili sorunun çözülmesi,

	Hal Kanunu düzenlemesinden sonra azalan hal ve rüsum vergi-
sinin eski oranlarına yükseltilmesi,

	Tramvay, doğalgazlı otobüs gibi imalat gerektiren mal alımla-
rında ödemelerin gelecek yıllara yayılarak yapılmasına imkan 
tanınması,

	Kamulaştırma ile ilgili bilirkişilerin tespit ettiği astronomik em-
sal bedellerin standart düzeyde gerçekleşmesi için düzenleme 
yapılması; Kamulaştırmasız el atma davalarında belediyelerin 
sorun yaşamaması için iptal edilen 1983 düzenlemesine dönül-
mesi,

	Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının hizmetlerini ye-
rine getirirken vermek zorunda oldukları orman geçiş bedelleri-
nin makul seviyede yeniden düzenlenmesi,

	Belediye ve diğer kamu kurumlarının yatırımları ile gayrimen-
kullerin değer kazanması halinde bu değerden belediyelere be-
lirli oranlarda pay aktarılması,
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	Ortadoğu'daki olaylar sebebiyle sığınmacı ağırlayan belediyeler 
için merkezi bütçeden katkı sağlanması,

	Merkezi yönetim tarafından tahsis edildiği halde kullanılmadığı 
için yıl sonunda bütçeye aktarılan fazlalıkların yeni kurulan bü-
yükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırlarında bulunan 
ilçe belediyelerine aktarılması,

	Büyükşehir beledeyesi sınırlarında köyden mahalleye dönüş-
türülen bölgelerin, gelişmişlik ve refah düzeyleri göz önünde 
bulundurularak, muafiyetlerinin, belediye meclisleri tarafından 
belirlenmesine imkan tanınması,

	Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin vergi ve hizmet 
karşılığı alacaklarının satınalma yoluyla tahsil edilmesine im-
kan tanıyacak düzenlemelerin yapılması,

	Hafriyat döküm alanları için  orman vasfını kaybetmiş alanlar da 
dahil olmak üzere kamu arazilerinin ücretsiz temini,

	Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının hizmetlerini ye-
rine getirirken vermek zorunda oldukları orman geçiş bedelleri-
nin makul seviyede yeniden düzenlenmesi,

	Doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yöne-
lik ihtiyaçların temini için yapılacak yapım işlerine ilişkin iha-
lelerin istisna kapsamına alınması,

	Belde belediyelerinden ilçe ve büyükşehir belediyelerine dev-
redilen borç ve personel yükünün taşınabilir şekilde yeniden 
düzenlenmesi,

	Yeni oluşan uydu kentler ve Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili 
altyapı yatırımlarında büyükşehirlere altyapı yatırım bedelleri-
nin ödenmesi,

	Belediye borçlarının ve belediye gelirlerinden yapılan kesinti-
lerin, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmayacak şekilde 
yeniden yapılandırılması,

	Belediyelerin alacakları için haciz uygulayabilmesinin sağlan-
ması,
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	İlçe belediye şirketlerinin belediye yerlerini alıp işletmesindeki 
zorlukların giderilmesi,

	Trafiğin yoğun olduğu bazı bölgelerde ulaşımın toplu taşıma ile 
yapılmasını teşvik amacıyla Yoğunluk Ücretlendirmesi için be-
lediyelerin yetkilendirilmesi,

	Asker Yardımı gibi Sosyal Yardım Kurumlarına devredilen sos-
yal yardım kalemlerinin belediyelerin uhdesinden alınarak ilgili 
kuruma verilmesi,

	Tramvay ve doğalgazlı otobüs gibi imalat gerektiren mal alım-
larında ödemelerin gelecek yıllara yayılarak yapılmasına imkan 
tanınması,

	Yerel yönetimlerin mali kaynaklarının yetersizliği nedeni ile 
kamu hizmetlerinde bir aksama olmaması için tanınan haciz ya-
sağı gibi muafiyetlerin kaldırılarak tam rekabetin sağlanması.

2.	Belediye	Yönetimi	ile	İlgili	Öneriler

	Değişen hizmet ölçeği ve yerel yönetim anlayışındaki dönüşüm-
ler hakkında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin personeline eği-
tim verilmesi,

	Bilgi ve iletişim teknolojileri için standartların sağlanması ve 
yazılım bütünlüğünün oluşturulması,

	Kırsal alanlarda yaşayan halkın seminerler ile belediye hizmet-
leri, hizmetlere ulaşım, erişilebilirlik ve iletişim konularında 
bilgilendirilmesi,

	Bütün belediyelerimizin yatırım yaptığı Coğrafi Bilgi Sistemi 
gibi yatırımların, Türkiye Belediyeler Birliği ya da başka bir üst 
kurum tarafından, bütün belediyelerimizce kullanılacak bir mo-
delleme ile temin edilmesi,

	Şehir, şehircilik ve şehir yönetimi ile ilgili medeniyet perspek-
tifimize uygun bir makro strateji geliştirilmesi, bu stratejinin 
yapılacak yeni anayasaya yansıtılması ve bundan sonra takip 
edilecek kent politikalarının bu strateji doğrultusunda tasarlan-
ması,
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	Yasal olarak takvimlendirilen Stratejik Plan, Performans prog-
ramları, bütçe yapılandırma takvimlerinin seçim değişkeni göz 
önüne alınarak yapılandırılması,

	Belediyeleri çok yakından ilgilendiren kanuni düzenlemelerin 
belediyeler ve belediyelerle ilgili faaliyet gösteren birliklerin 
bilgisi haricinde gelişmesi önemli bir problem alanı olarak ta-
nımlanmakta,

	Seçilmiş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve büyük-
şehir belediyesi üst düzey bürokratlarının protokol şartları ve 
özlük haklarının düzenlenmesi,

	Belediyecilik ve şehirle ilgili hazırlanacak kanun, tüzük, yönet-
melik gibi yasal düzenlemeler için, ilgili kurum ve kuruluşlar, 
belediye temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan is-
tişare komisyonu kurulması ve düzenlemelerin bütüncül bir an-
layışla gerçekleştirilmesi,

	İl Özel İdarelerinden veya kapanan belde belediyelerinden dev-
redilen hizmet birimleri ve personelin büyükşehir hizmet birim-
lerinde uyumlu çalışabilmeleri için gerekli oryantasyon ve koor-
dinasyon çalışmaları yapılması,

	Büyükşehir Belediyelerinde bir başkan vekilliği veya başkan 
yardımcılığı kadrosu ihdas edilerek vatandaşla siyasi etkileşim 
imkanının genişletilmesi,

	Nüfusu 1.500.000'nin altında olan büyükşehir belediyelerinde 
su ve kanalizasyon idarelerinin bağlı kuruluş olmaktan çıkarı-
lıp, doğrudan büyükşehir belediyeleri bünyesinde gerekirse ayrı 
bir genel sekreter yardımcılığına bağlı olarak daire başkanlık-
ları (Ör. Su ve Kanalizasyon Yatırım Hizmetleri ve Abone İşleri 
vb.) biçiminde teşkilatlandırılarak; Nüfusu 1.500.000'nin üs-
tünde olan büyükşehir belediyelerinde ise su ve kanalizasyon 
idarelerinin kurulmasının meclis kararına bırakılması; böylece 
büyükşehir belediyesinde ve bağlı kuruluşlarda aynı işi yapan 
(insan kaynakları, mali hizmetler, teftiş kurulu, hukuk müşavir-
liği, destek hizmetleri, strateji geliştirme, emlak istimtak, ihale, 
basın, bilgi işlem, çevre koruma vd.) birimlerin tek çatı altına 
alınıp kurumsal sadeleştirme ve idari tasarruf yapılması,
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	Kapanan veya birleştirilen belde belediyeleri hizmet bölgeleri-
ne, servis ve hizmetlerin erişilebilir ve eşitlikçi olması için il 
özel idarelerinden devredilen itfaiye, sağlık merkezi, çevre ve 
temizlik, ulaşım vb. temel hizmet birimleri etkin yönetimle aktif 
hale getirilmesi,

	Teftiş Kurulu ve iç denetim birimlerinin birleştirilmesi suretiyle 
güçlü bir Kurum İçi Yönlendirme ve Denetim Birimi kurulması,

	Kamu ihale mevzuatında ve Kamu İhale Kurumunun hizmet alı-
mı yöntemi ile çalıştırılacakların ücretlerinin hesaplandığı mo-
dülde asgari ücrete endeksli hesaplama yönteminden vazgeçil-
mesi; [Mevcut sistemde, ücretler asgari ücrete belirli yüzdelerle 
hesaplandığından asgari ücrete yapılan her artış hizmet alım-
larıyla çalışan işçilerin maliyetlerine (ücret, SGK primleri vb.) 
katlamalı olarak yansımaktadır].

3. Yerel	Kamu	Hizmetleri	ile	İlgili	Öneriler

	Belediye Gelirleri Kanunu, İSKİ Kanunu, Hıfzıssıhha Kanunu, 
yeni Şehiriçi Ulaşım Kanunu vb. mevzuat güncelleme ve düzen-
lemelerinin yapılması,

	Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve merkezi yönetim bi-
rimleri tarafından gerçekleştirilen meslek kursu, toplu konut, 
dere ıslahları, İlan Reklam Vergisi, mezarlık, sağlık hizmetle-
ri, spor hizmetleri, kültür hizmetleri vb. alanlarda çakışmala-
rı engelleyecek düzenlemelerin yapılması, merkezi hükümetin 
belediyeler ile aynı işleri yapan taşra teşkilatlarının görev ve 
yetkilerinin belediyelere devredilmesi,

	Dere ıslahları ve yağmur suyu yatırımı konularında su ve kana-
lizasyon idarelerine harcama yetkisi verilmesi,

	Eski köy/yeni mahallelerde inşa edilecek yapılar için geliştirile-
cek tip projelerin, köylünün mali gücünü aşmamasının sağlan-
ması ve projeler için sağlanacak ödeneğin kolayca kullanımı-
nın sağlanması; Tip projelerin köy/mahallenin bağlı bulunduğu 
kentin kültürel mirasını ve kent kimliğini temsil edecek nitelik-
te planlanması,
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	Kaldırılan il özel idarelerinin büyükşehir belediyelerine devre-
dilmeyen maden ruhsatı verme yetkisi ve jeotermal kaynaklar 
ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetkinin büyükşehir 
belediyelerine devredilmesi,

	Evsel atık toplama ve bertaraf hizmetleri ücretlerinin resen tah-
sil edilebilir hale getirilebilmesi için yasal düzenleme yapılma-
sı,

	Tıbbi ve tehlikeli atıkların bertaraf hizmeti için devlet desteği 
sağlanması,

	644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı'na verilen her ölçekte plan yapma, onama, inşaat 
ruhsatı, iskan, işyeri açma ve çalıştırma izin verme yetkisi ve 
merkezi yönetimin diğer bileşenleri tarafından kullanılan plan 
yapma yetkilerinin, ilgili Bakanlığın yetki devri ile, büyükşehir 
belediyeleri uhdesinde tek elde toplanması,

	Belediyelerin hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirirken başvura-
bilecekleri kamulaştırmasız el atma usulünün düzenlenmesi,

	Büyükşehirler tarafından yapılan Kıyı Kenar Kanunu bakı-
mından problemli dolgu alanları için af çıkarılması, Belediye 
Kanunu'nun 79. maddesine işlerlik kazandırılması,

	Büyükşehir Altyapı Koordinasyon Merkezleri'nde (AYKOME) 
alınan kararların ilgili kurumlar nezdinde bağlayıcılığının sağ-
lanması, AYKOME'ye ceza kesme yetkisinin verilmesi,

	İmar yetkilerinin parçalanmaması, il sınırında her ölçekteki na-
zım imar planlarını yapma yetkisinin büyükşehir belediyelerine 
verilmesi,

	Komşu büyükşehirler arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı 
yapacak araçlar için, Bakanlık iznine gerek olmaksızın Büyük-
şehir UKOME'lerince alınan kararlar ve protokollerin yeterli sa-
yılması; Büyükşehir olmayan illerde valilik bünyesinde UKOME 
ve AYKOME yetkilerine haiz birimlerin oluşturulması (böylece 
daha sonra kurulacak Büyükşehir veya bütünşehir belediyeleri 
için bir ön hazırlık da yapılmış olacaktır),
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	Şehiriçi trafik yönetme, denetleme ve müeyyide uygulama yetki-
sinin belediyeye devredilmesi,

	Çevre konusunda yönetim, denetim ve ceza yetkilerinin, ilgili 
bakanlığın yetki devri ile, belediyeler uhdesinde tek elde top-
lanması,

	Bilgi ve iletişim teknolojileri için standartların sağlanması ve 
yazılım bütünlüğünün oluşturulması,

	Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin seçim ve temsil şartla-
rının, ilçelerin nüfusu ve coğrafya dikkate alınarak yeniden dü-
zenlenmesi,

	Yerel yönetimlerde norm kadroya "yerel yönetim uzmanı" kad-
rosunun eklenmesi ve kamu yönetimi ve yerel yönetimler bö-
lümleri mezunları için yerel yönetimlerde doğrudan istihdam 
önünün açılması,

	İtfaiye ve zabıta personelinin sözleşmeli olarak çalıştırılabilme-
si,

	Şehir suçları ve şehre karşı işlenen suçların tanımlanması, bu 
çerçevede zabıta teşkilatının yeniden yapılandırılması,

	İlk okul, orta okul veya liselerde trafik kuralları, çevre duyar-
lılığı ve ilgili kentin yerel kültürünü yansıtacak "Şehir Yaşam 
Kültürü" dersinin konulması,

	Su, kanal, yol ağı ve numarataj gibi yerel hizmetlerin daha et-
kin bir şekilde planlanması ve koordinasyonu amacıyla; Mahalle 
kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesinde Büyükşehir Bele-
diye Meclisinin onayının alınmasının gerekli kılınması,

	Belediye şirketlerine ihalesiz verilecek işlerin yeniden düzen-
lenmesi ve 5216 sayılı Kanunun 26. maddesinin kapsamının ge-
nişletilmesi (Örneğin otogarların, plajların, hayvan pazarlarının 
devredilebilmesine ilişkin açık bir hükme yer verilmesi),

	1/5000'lik ölçekte imar planı yapma yetkisinin, teknik imkanı 
yeterli olduğu değerlendirilen büyük ilçe belediyelerine büyük-
şehir belediyes meclisi kararı ile devredilebilmesinin mümkün 
hale getirlmesi,
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	Büyükşehir yol ağında yer alan köy ve kasabalara ait 1. derece 
yolların bakımı görev ve yetkisinini, ödeneği ile birlikte ilçe bele-
diyelerine devredilebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinin 
yetkili kılınması,

	Yerinden hizmet anlayışının gereği olarak, mezarlık bakımı gö-
rev ve yetkisinin tamamen ilçe belediyelerine devredilmesi; nü-
fusu 70.000den büyük ilçe belediyelerine mezarlık yapımı görev 
ve yetkisinini bütçesi ile birlikte devredilebilmesi için Büyük-
şehir Beleidye Meclisinin yetkili kılınması,

	Yağmur suyunun uzaklaştırılması ve kanalizasyon şebekeleri 
olmayan yerlerde münferit fosseptik/lağımları temizleme gibi su 
ve kanalizasyon ile ilgili her türlü görevin su ve kanalizasyon 
idarelerine verilmesi. Bu konu sonuçta kanalizasyon ile ilgili te-
mizlik olduğu için su ve kanalizasyon idaresince yapılmalıdır. 
Ayrıca mevzuata yazılmak suretiyle bu konulardaki ihtilafların 
giderilmesi,

	Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmalar ve haşerat ile mücadele 
konusunda temel yetkili ilçe belediyelerine verilmesi, çeşitli il-
çelerde bu konuda koordinasyon ihtiyacı olduğunda büyükşehir 
belediyesinde oluşturulacak UKOME ve AYKOME benzeri bir 
mekanizma tarafından nihai karar verilmesi,

	Büyükşehir Belediye sistemi içinde hizmetlerin etkin ve dengeli 
olarak yürütülmesi açısından merkez ilçeler ile merkez dışında-
ki ilçeler arasında görev, yetki ve kaynak bakımından farklılık 
oluşturulması,

	Emanet yöntemi; merkezi yönetimin yap-işlet-devret modeli ile 
aldığı verimi yerel yönetimlerde benzer şekilde elde edebilir. Bu 
yöntemlerin büyükşehirlerde aktif uygulanabilir hale gelebilme-
si için çalışmalar yapılmalıdır.

4.	Mahalle	Yönetimiyle	İlgili	Öneriler

	Mahallelerin nüfus oranlarının en alt ve üst olarak belirlenmesi 
ve Pergel düzenlemesinin anayasal güvence altına alınması,
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	Muhtarlığın fonksiyonel olabilmesi ve sürdürülebilir bir idari 
birim olarak kamu yönetimi sistemi içerisinde yerini koruyabil-
mesi için görev ve gelirlerinin yeniden tanımlanması ve bu gö-
revleri etkin bir şekilde yürütmeleri için yaptırımları da içeren 
yetkiler verilmesi (Örneğin, Kabahatler Kanunu ve İmar Kanu-
nu gibi kanunlarda muhtara çeşitli yetkiler tanınması); Muh-
tarlıkların 6360 sayılı Kanun'la kırsal ve kentsel olmak üzere 
çeşitli niteliklerde idari yapılar olarak ortaya çıkması nedeniyle 
mahalle muhtarlığı için kademelenme ve bu kademelenmeye 
dayalı görev, yetki ve gelir sınıflaması yapılması,

	Muhtarların belediye ve merkezi hükümet teşkilatıyla ilişkileri-
nin net bir şekilde mevzuatla belirlenmesi,

	Bazı küçük yerel hizmetlerin, yerel yönetişim ve hizmette yerel-
lik ilkeleri gereği belediyeler tarafından mahalle muhtarlıkla-
rına bırakılmasının teşvik edilmesi; mahallelerin beleidye hiz-
metlerinin yerel örgütlenmesi gibi çalışmasının sağlanmasıdır.

5.	Kırsal	Alan	Yönetimiyle	İlgili	Öneriler

	Büyükşehir belediyeleri içerisinde köyden mahalleye dönüşün 
yerleşim birimleri ile ilgili bir koordinasyon merkezi kurulması, 
bu bölgelerin tarımsal üretim, hayvancılık vb. özel şartlarının 
düzenlenmesi,

	Büyükşehir Belediyesi sınırlarında köyden mahalleye dönüş-
türülen bölgelerin, gelişmişlik ve refah düzeyleri göz önünde 
bulundurularak, muafiyetlerinin, belediye meclisleri tarafından 
belirlenmesine imkan tanınması,

	Büyükşehir belediyelerine kırsal alanda teşkilatlanma imkanın 
sunulmasına yönelik düzenlemelere öncelik verilmesi,

	Kırsal alana aktarılan kamu kaynaklarıın denetimi konusunda, 
büyükşehir belediyelerinin denetim süreçlerine yönelik dene-
tim standartları oluşturulmalı,

	Köylere Hizmet Götürme Projesi'nin (KÖYDES) olumlu çıktı-
larını 6360 sayılı Kanun'la belirlenen il ölçeğinde sürdürmeye 
yönelik örnek model tasarımları oluşturulmalı,
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	Kırsal kalkınmayı bölgesel ölçekte sağlayacak tüzel kişiliğe sa-
hip birimler oluşturulmalı,

	Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ile ortaya çıkan köy ve kent 
bütünlüğünü sağlama çabalarının kısa, orta ve uzun vadeli plan-
lar ekseninde zamana yayarak geleceğe yönelik bir uygulama 
modeli tasarlanmalı,

	Personel reformu; norm kadro düzenlemesi yönetmelik düze-
yinde gerçekleştirilmeli. Norm kadro cetvellerinde hesap verme 
süreçleri konusunda işletilen süreçlerin (stratejik plan, faaliyet 
programı) yerel halk tarafından daha anlaşılabilir hale gelmesi 
sağlanmalı,

	Kentsel dönüşüm süreçlerinin kentsel makro ölçekte yapılması-
na yönelik uygulamalara öncelik verilmeli, kırsal alanlara yöne-
lik planlama süreçleri bu süreçlere dahil edilmeli,

	Stratejik plan çerçevesinde kırsal alana yönelik ölçülebilir de-
ğerlerin doğru tespit edilip değerlendirilmesine imkan sağlaya-
cak denetim süreçlerinin işletilmesine yönelik uygulamalar ge-
liştirmeli,

	Kırsal alanda görev yapacak personelin uyum sorunlarının gide-
rilmesi için program geliştirilmelidir. Daha üst ölçekli bir sitem-
le, belediyeleri birliği eliyle kurum koordinasyon modellerinin 
geliştirilmesi sağlanmalı,

	Kırsal alan hizmetlerine yönelik bir uzmanlaşma stratejisi geliş-
tirilmeli, bu konuda büyükşehir belediyelerinin kırsal hizmetler 
konusunda nasıl örgütlenebileceğine yönelik merkezi yönetim 
desteği sağlanmalı,

	Kırsal alanda mevcut olan geçim kaynaklarına uygun bir yapı-
laşma büyükşehir belediye ölçeğinde oluşturulmalı,

	Köy yönetimlerinin sosyolojik anlamda mevcut kimliğini koru-
yabilmesine yönelik adımlar atılmalı; bir yanda kırsal alanda 
kalkınma sağlanırken diğer yandan Kırsal alanda yaşayanlara 
yönelik bir kent kimliği ve kentlilik bilinci oluşturma süreci iş-
letilmeli,
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	Kentsel dönüşüm makro planlarla uyumlu olmalı, uygulama sü-
reçlerinde tarım alanları rant odağı olarak değerlendirilmemeli,

	Hizmet gördürme usullerinde 3. kişilere hizmet gördürmede al-
ternatif yolar geliştirilmeli,

	Büyükşehir olmayan illerde kırsal kalkınmayı güçlendirmek 
üzere; il ölçeğinde yönetilen büyükşehirlerde kırsal alan yöne-
tim modelleri oluşturulmalı, mevcut köy idarelerinde bu mode-
lin uygulanabilir hale gelmesine yönelik düzenlemeler yapıl-
malı,

6.	Yerel	Katılım	ve	Demokrasi	İle	İlgili	Öneriler

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYÖŞ) ve mevcut uygula-
ma deneyimini yansıtan yerel yönetim reform süreci; yerel demokrasi ve 
katılım açısından getirdiği düzenlemelerle önemli bir gelişme sağlamış-
tır. Bu kapsamda reform süreçleri, belediyelerin yerel kalkınma, yerel 
kamusal hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik ve yerel katılıma ön-
cülük eden bir süreci işaret etmektedir. 6360 sayılı Kanun gerekçesin-
de vurgulanan uygun ölçekte hizmet sunumlarında etkinlik ve verimlilik 
esasının uygulama süreçlerinde aynı gerekçede vurgulanan yerel katılımı 
ikinci sırada konumlandırdığı vurgulanmaktadır.

Katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon ilişkisinde etkinliği 
sağlamak amacıyla belirlenen ölçek; yerel halkı, yerel katılım mekaniz-
malarından uzaklaştırabilmektedir. Bu yönüyle, gerekçede belirtilen de-
mokratik katılımı güçlendirme hedefinin mevcut deneyimlerle ne ölçüde 
örtüştüğünü görmek uygulama çıktılarının değerlendirilmesinde önemli 
bir faktördür. 5393, 5302, 5747, 6360 sayılı düzenlemeler kalkınmacı 
belediyecilik açısından makro düzeyde imar, stratejik plan vb. uygula-
maya geçirerek kalkınma potansiyeli olan bir yerel oluşumu sağlamakta-
dır. Ancak yerel yönetim reformları olarak tanımlanan bu düzenlemelerin 
demokrasi ve yerel katılımcılık açısından zayıf kaldığı düşünülmektedir. 
Yasal düzenlemelerle ölçeği büyüterek yerel ve bölgesel kalkınmayı sağ-
lamak önemlidir. Bölgesel ölçekte katılım entegrasyonunun sağlanması 
kentsel kalkınma odaklı yönetim vizyonunun oluşturulmasında öncelik-
lendirilmelidir. Bu gerekçeyle yerel katılım ve demokrasi ekseninde ön 
plana çıkan öneriler aşağıda sıralanmaktadır.
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	Yerel katılımın odağına mahalle yönetimleri konulmalı, mahalle  
yönetiminin güçlendirilmesi belediye ile vatandaş arasında bir 
köprü mekanizması olarak yapılandırılması ve hizmetler arasın-
da bir koordinasyon sağlayan ara mekanizma olması yönünde 
yeni bir düzenleme yapılmalı,

	Büyükşehir ölçeğinde katılım mekanizmalarının oluşturulması-
nı sağlayacak teknolojik altyapı güçlendirilmeli,

	Eski köy/yeni mahallelerde katılım kültürünün devamlılığını 
sağlayacak kent konseyi uygulamasının mahalle meclisi/konse-
yine benzer bir modelle yapılandırılmasına öncelik verilmeli,

	Kent vizyonu; kentin tamamını kapsayacak bir katılım stratejisi 
oluşturulmalı,

	Yerel demokrasi: Kalkınma odaklı gelişim süreçlerinin bir par-
çası olarak yerel katılım mekanizmaları oluşturulmalı, yerel öl-
çekte katılım mekanizmalarının sürece dahil edilmesini sağla-
yacak uygulamalara yasal arka plan getirilmeli,

	Yerel siyaset ve demokrasi ilişkisinde vatandaş denetimini sağ-
layacak süreçlere yerel seçim dönemleri dışında da yer verilme-
li,  kent konseylerinin yerel katılım ölçeğinde halkın yönetim 
süreçlerini takip edebilmesine imkan sağlayacak uygulamalar 
geliştirilmeli,

	Genişleyen ölçekte, kırsal ve kentsel alanı arasında uzaklık olan 
büyükşehirlerde iletişim koordinasyonunda yaşanan sorunların 
çözümüne öncelik verilmeli, her ilçeden bir üye katılımıyla bir 
komisyon oluşturulması ve ilçelerin büyükşehir ölçeğinde ka-
tılım mekanizmalarında vatandaşı temsil etmesi mümkün hale 
getirilmeli,

	İlçe belediyelerinin yerel ölçekte güçlenebilmesi için doğrudan 
başkana bağlı bir irtibat komisyonu oluşturularak yerel iletişim 
aktörü haline gelmesi, meclis toplantıları beklenmeden sorun 
çözümünü sağlayan birimler haline gelmesi sağlanmalı,

	Mahalleye dönüşen eski köylerde mahalle yöneticileri/temsilci-
leri kent konseylerine zorunlu katılımı sağlanarak kent konsey-
lerinin katılım fonksiyonu güçlendirilmeli,
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	Kamuoyu yoklamaları daha etkin hale getirilmeli, yerel paydaş 
olan vatandaşların karar alma süreçlerine iradelerinin yansıtıl-
masına yönelik demokratik katılım mekanizmaları aktif hale ge-
tirilmeli,

	Kalkınma ve yerel demokrasi arasında oluşan makas açıklığının 
giderilmesine öncelik verilmeli,

	Kalkınmayı arttırma ve yerel demokrasiyi güçlendirme konu-
sunda Yerellik ilkesinden uzaklaşılmamalı,

	Büyükşehir ölçeğinde katılım olanaklarına yönelik yerel halkta 
bilinç ve farkındalık oluşturacak bilgilendirme ve katılım so-
rumluluğu oluşturulmaya yönelik proje uygulamalarına kısa ve 
orta vadeli planlarda yer verilmeli,

	Yerel yönetim reformları konusunda akademisyenlerin uygula-
ma süreçlerine yol gösterecek çalışmalarda yer alması sağlana-
rak, katılım odaklı uygulama modelleri bilimsel derinlik zemi-
ninde var edilmeli,

	Kent konseyleri içinde kırsal alan meclisi oluşturulmalı ve bu 
meclislerde kırsal alanda katılım farkındalığının oluşmasına yö-
nelik çalışmalar yapılmalı,

	Kırsal ve kentsel alan arasındaki uzaklık sebebiyle meclis top-
lantılarına katılım imkanının azalması ve bu eksende zayıflayan 
yerel katılım kültürü güçlendirmek adına teknolojik altyapıyla 
güçlendirilen, ücretsiz interaktif uygulamaların31 hayata geçiril-
mesine öncelik verilmeli,

	Kentsel alan içinde konumlandırılan kırsal alanlarda teknoloji 
okuryazarlığı inşa süreci işletilmeli, elektronik katılım32 uygula-
malarının belirlenen yönetsel ölçekte aktif kullanımını sağlaya-
cak düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

31 Meclis toplantılarının takip edilmesine yönelik canlı yayın uygulaması vb.
32 E- belediye hizmetleri
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EKLER

6360	Sayılı	Kanun	Ekseninde	Yerel	Yönetim	Reformları	
Değerlendirme	Projesi	kapsamında	hazırlanan	Anket	Soruları33 
aşağıda paylaşılmaktadır. 

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

6360 Sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, belediyenizde sürecin aşamalarını 
belirginleştiren hukuki düzenleme/ler (yönetmelik, yönerge vb.) yapıldı mı?

6360 sayılı Kanun ile devir tasfiye işlemleri gerçekleştirilen birimlere ait ev-
rakların durumu belediyenizde nasıl takip edildi? (birden fazla şık işaretleye-
bilirsiniz)

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

6360 Sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, ilinizdeki yerel hizmet su-
numlarında yaşanan gelişmeler ne yöndedir?

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

33 Proje Kapsamında Uygulanan Anketler için bakınız: anketler.yerelsen.org.tr
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6360 Sayılı Kanun'un uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar/bilinmez-
likler/hukuki sorunlar hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü'ne iletilen taleplere (sıkça sorulan sorular) ilişkin sayısal veriler 
belediyenizce takip edildi mi?

İlinizde, 6360 Sayılı Kanunun uygulama sürecinde yerel hizmetlere yönelik 
vatandaşlara, paydaşlara ve/ veya kurum çalışanlarına yönelik beklenti-netice 
(memnuniyet) anketi uygulandı mı?

"Daha önce kır sayılan bir yerleşim yerinin büyükşehir belediyesi ile birlikte ken-
tin bir parçası haline gelmesi, bu alanlarda modernleşmeyi getirdi" söylemine 
katılıyor musunuz?

6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde, muhatap sorunu oldu mu? 

Sizce, 6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde, aşağıdakilerin hangisi arasında 
muhatap sorunu olmuştur? 

6360 sayılı Kanunun uygulama sürecindeki gözlemlerinizi dikkate alarak, "Bu 
yolla Türk idari yapısı başkanlık sistemine hazırlanıyor" söylemine katılıyor mu-
sunuz?

"6360 Sayılı Kanun gerekçesinde yer verilen ölçek ekonomisi/kaynak kullanı-
mında azalma mevcut uygulama süreci sonucunda gerçekleşmiştir" söylemine 
katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun uygulama sonuçlarının; ilinizde, yerel yönetimlerin mali 
kaynaklarına olan etkisi ne yöndedir? 

Büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir ilçe belediyelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden aktarılan payların uygulama sürecine etkisi ne oldu? 
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Eski köy/yeni mahalle ile il-ilçe merkezleri arasındaki uzaklık belediyelerin 
hizmet maliyetini nasıl etkiledi? 

"Büyükşehir belediye sınırları il ölçeğinde genişleyince, sunulan hizmetlerin bi-
rim maliyeti azaldı" söylemine katılıyor musunuz?

"Büyükşehir belediye sınırları il ölçeğinde genişleyince, kişi başına kamusal har-
cama miktarı arttı" söylemine katılıyor musunuz?

Belediyenizde, 6360 sayılı Kanun kapsamında eski köy/yeni mahalleliden alı-
nacak çeşitli vergilere yönelik bir ön hazırlık süreci işletilmekte mi?

Belediyenizde, yasal ile gelen kentli olma külfetini yüklenen vatandaşların so-
runlarına yönelik bir araştırma yapıldı mı?

"6360 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimlerin vergi gelirlerinde yapılan 
değişiklik yerelde mali özerkliği arttırdı" söylemine katılıyor musunuz?

"Büyükşehir belediyeleri, emlak ve eğlence vergilerinin toplanmasında kırsal ve 
kentsel alan niteliğini göz önünde bulundurarak, il bazında yeniden değerlendir-
melidir" söylemine katılıyor musunuz?

"İl ölçeğinde hizmet sunumlarını gerçekleştirmek üzere; farklı nitelikte hizmet 
birimlerinin kurulması, araç-gereç temin edilmesi vb. büyükşehir belediyeleri-
ne mali külfet getirmiştir" söylemine katılıyor musunuz? 

"Büyükşehir belediye alanlarının uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi ol-
duğu" söylemine katılıyor musunuz? 

Büyükşehir alanlarında, yatırım bölgelerinin oluşturulması için belediyenizde 
bir çalışma yapıldı mı? 
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6360 sayılı Kanun kapsamında "Devredilen ve devralınan malların nerede kul-
lanılacağı ile ilgili hiçbir açıklık bulunmamaktadır" söylemine katılıyor musu-
nuz?

"6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, kanun gerekçesinde yer verildiği ölçü-
de belediyelerde uzman personel istihdamı arttı" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde yaşanan sorunların mevcut durumuna 
yönelik değerlendirmelerde, personel ile yönetişim süreci işletildi" söylemine ka-
tılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğine son verilen birimlerden büyükşehir beledi-
yesine devredilen personelde ciddi entegrasyon problemleri yaşandı" söylemine 
katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine devredilen personelin entegras-
yonu belediyenizde nasıl sağlanmaktadır? (Birden fazla seçenek işaretleyebi-
lirsiniz)

Kapatılan köy, il özel idaresi, belde belediyeleri, köylere hizmet götürme bir-
likleri vb. personelinin yeni kurumlarında çalışma performansına yönelik bir 
tespit yapıldı mı?

"6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde personelden gelen sorun ve öneri bildi-
rimleri her zaman dikkate alındı" söylemine katılıyor musunuz?

Büyükşehir belediyenizin kurulum/genişleme sürecinde personel kaynaklı en 
önemli sorun sizce nedir?

Büyükşehir belediyeniz 6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, personel istih-
damında hangisine ağırlık verdi?
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"Hizmet sunduğu ölçek genişleyen büyükşehir belediyelerinde, personel perfor-
mansının arttırılması ancak yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile 
mümkün olur" söylemine katılıyor musunuz?

"Büyükşehir olduktan sonra/genişleme sürecinde, büyükşehir belediyeleri nitelik-
li personel istihdamını kolaylaştırdı" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı kanunun büyükşehir kurulum/genişleme sürecinde devir tasfiye ko-
misyonu etkin, verimli, adil işlemiştir" söylemine katılıyor musunuz?

Belediyelerde personel istihdamında size göre önceliği olan kriter/kriterler ne-
lerdir?

"Personel performans ölçüm ve yönetim sistemi yerel yönetimlerde merkezi yöne-
timlere göre daha iyi uygulanabilir" söylemine katılıyor musunuz?

"Yerel yönetim reformlarıyla hizmet alanı genişleyen büyükşehir belediyeleri be-
lediye şirketleri kurarak hizmet yükünü hafifletme yoluna gitmek zorunda kal-
maktadır" söylemine katılıyor musunuz?

Yerel yönetim reformları ile nüfus artan ve hizmet ölçeği genişleyen büyükşehir 
belediyenizin uygulama sürecinde belediye şirketi sayısı arttı mı?

"Ölçeği genişleyen büyükşehir belediyeleri, belediye şirketleri ile daha işlevsel 
hale getirilebilir" söylemine katılıyor musunuz?

"İlçe sınırına kadar hizmet sorumluluğu genişletilen ilçe belediyelerinin iş-
levselleşmesi için belediye şirketleri öncü rol oynayabilir" söylemine katılıyor 
musunuz?



Ekler 267

İl ölçeğinde hizmet sunduğu düşünüldüğünde; belediye şirketleri büyükşehir 
belediyelerinin hizmet sunumlarını sizce ne yönde etkilemektedir?

"Belediye şirketlerinin kurulması ticari hayatta haksız rekabet oluşturur" söyle-
mine katılıyor musunuz?

"Belediye şirketlerinin iyi yönetilemediği ve bu nedenle tasfiye edilerek özel sek-
törden doğrudan hizmet alınması gerektiği" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine yönelik kamu-özel kuruluşlar 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa proje yapma düzenlemesinin getirilmesi; 
büyükşehir belediyelerinin sosyal yönünü güçlendirecektir" söylemine katılıyor 
musunuz?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine ve nüfusu 100 bin üzerinde 
olan belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunlu hale 
getirilmiştir. Sizce bu düzenleme sosyal belediyecilik anlayışını nasıl etkiler?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğu alan il mülki 
sınırlarına kadar genişletilmiştir. Bu kapsamda sunulacak sosyal hizmetlerin 
niteliğinde nasıl bir değişim söz konusu olacaktır? 

Belirlenen ölçekte belediyelerin sosyal hizmet merkezlerinin işlevselliği sizce 
nasıl etkilenmektedir?

Yeni kurulmaları veya hizmet sınırlarının genişlemesi nedeniyle kırsal alan 
yönetim deneyimi sınırlı olan büyükşehir belediyelerinin, belediye yönetimine 
yabancı olan eski köy/yeni mahalleliler arasında sosyal ilişkileri nasıl işletme-
leri uygun olur?
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"6360 sayılı Kanun'un "büyükşehir belediyeleri spor teşvik etmek amacıyla genç-
lere spor malzemesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve ge-
rekli desteği sağlar...." şeklindeki hükmü geçlerin yerel yönetimlere yönelik ilgisi 
arttırdı" söylemine katılıyor musunuz?

Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan sosyal hizmet 
merkezlerinin büyükşehir ölçeğinde sosyal belediyecilik anlayışını değiştirecek-
tir" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun öncesi ve sonrası düşünüldüğünde sosyal belediyecilik an-
layışının ili kapsar nitelikte genişlediği ve çeşitlendiği" söylemine katılıyor mu-
sunuz?

İl ölçeğinde sunulan sosyal hizmetlerin standartlaşması kırsal kentsel alanı yö-
neten büyükşehir belediyesi için avantaj getirdi" söylemine katılıyor musunuz?

Proje odaklı sosyal belediyecilik stratejileri 6360 sayılı Kanun ölçeğinde yerel 
yönetimlerin kurumsallaşma sürecini nasıl etkiledi?

6360 sayılı Kanun ile kırsal alan yönetim sorumluluğunu yürüten büyükşehir 
belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kırsal alanlarda işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı denetimleri nasıl gerçekleştiriliyor? 

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde kırsal alan yoğunluğu fazla olan büyük-
şehir belediyelerinin zabıta denetimleri (sokağa çöp atılması, gıda maddeleri-
nin açıkta satılması, eski köy/yeni mahalle pazarlarının kontrolü, sebebi belli 
olmayan hayvan ölümlerinin incelenmesi vb. daha fazla kırsal alanlarda görülen 
sorunlara yönelik olarak) belediyenizde nasıl gerçekleştiriliyor? Başlıklar ha-
linde sıralayınız.
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6360 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten ne kadar süre sonra; büyükşehir bele-
diyeniz "Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği"ni 
yayınladı?

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde zabıta personelinin yaşadığı sorunlara 
yönelik niceliksel ve / veya niteliksel araştırmalar yapıldı mı?

6360 sayılı Kanun ile yönetsel ölçeğine kırsal alan giren büyükşehir belediye-
lerinin zabıta personeli, denetim süreçlerinde hangi önceliklerle hareket etti?

"Merkeze uzak eski köy/yeni mahallelerde zabıta personeli denetim süreçlerini 
gereği gibi işletemedi" söylemine katılıyor musunuz?

"Her biri farklı ölçekte olan büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri için zabıta 
yönetmeliğinde esnekliği sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır" söylemine katılı-
yor musunuz?

6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde zabıta hizmetlerinin gerçekleştirilme-
sinde merkeze uzak mahallelerde nasıl bir yol izlendi? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz)

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında zabıta hizmetlerinin sunulmasında na-
sıl bir koordinasyon oluşturuldu? 

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyesi ve ilçe beledi-
yeleri zabıta personeli istihdamı konusunda nasıl bir yol izledi? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz)

Büyükşehir belediyesi bünyesindeki zabıta personeline yönelik eğitimler ne 
sıklıkla gerçekleştirilmektedir?
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"Yerel yönetim reformlarıyla hizmet alanı genişleyen büyükşehir belediyeleri bazı 
hizmetleri özeleştirerek hizmet yükünü hafifletme yoluna gitmek zorunda kalmak-
tadır" söylemine katılıyor musunuz?

Yerel yönetim reformları ile nüfus artan ve hizmet ölçeği genişleyen büyükşehir 
belediyenizin uygulama sürecinde belediye şirketi sayısı arttı mı?

"Ölçeği genişleyen büyükşehir belediyelerinde, hal yönetimlerinin özelleştirilmesi 
işlevselliği arttırabilir" söylemine katılıyor musunuz?

"İlçe sınırına kadar hizmet sorumluluğu genişletilen ilçe belediyelerinin iş-
levselleşmesi için belediye şirketleri öncü rol oynayabilir" söylemine katılıyor 
musunuz?

 

İl ölçeğinde hizmet sunduğu düşünüldüğünde; belediye şirketleri büyükşehir 
belediyelerinin hizmet sunumlarını sizce ne yönde etkilemektedir?

Sizce belediye şirketleri hangi faaliyet alanlarında işlev görmelidir? 

"Belediye şirketlerinin kurulması ticari hayatta haksız rekabet oluşturur" söyle-
mine katılıyor musunuz?

"Belediye şirketlerinin iyi yönetilemediği ve bu nedenle tasfiye edilerek özel sek-
törden doğrudan hizmet alınması gerektiği" söylemine katılıyor musunuz?

6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde itfaiye hizmetlerinin gerçekleştirilme-
sinde merkeze uzak mahallelerde nasıl bir yol izlendi? 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında itfaiye hizmetlerinin sunulmasında na-
sıl bir koordinasyon oluşturuldu? 
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6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyeleri ve ilçe beledi-
yeleri personel istihdamı konusunda nasıl bir yol izledi?

"İl ölçeğinde büyükşehir belediyelerinin gönüllü itfaiye teşkilatları oluşturma 
yoluna gitmesi itfaiye hizmetlerini oldukça olumlu etkiler" söylemine katılıyor 
musunuz?

Büyükşehir belediyeniz, gönüllü itfaiye teşkilatlarının il ölçeğinde yaygınlaştı-
rılması adına yasal bir düzenleme yaptı mı?

Büyükşehir belediyesi bünyesindeki itfaiye personeline yönelik eğitimler ne 
sıklıkla gerçekleştirilmektedir?

"Genişleyen il ölçeğinde itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 
için İtfaiye Yönetmeliğinin güncellenmesi gerekir" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda itfai-
ye personeline yönelik eğitim süreçleri belediyenizde işletildi mi?

"6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, itfaiye hizmetlerin niteliğini arttırmak  
için ilçe belediyeleri ile ortak çalışmaların yapılması itfaiye hizmetlerinde etkin-
liği artırdı" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun'dan sonra atıkların toplanması ve bertarafında etkinlik ve 
verimlilik arttı" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun kapsamında atık imha tesislerinin oluşum süreci ne kadar 
zamanda tamamlandı?



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları272

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

"Büyükşehir alanında, kentsel alan dışında kalan kırsal alan planlamasında 
halihazırda denetim mekanizmalarının bulunmayışı çevresel sorunlara neden 
oldu" söylemine katılıyor musunuz?

"İlde numarataj hizmetleri, büyükşehir belediyesi olduktan sonra daha kolay ve 
sorunsuz olarak işletilmeye başladı" söylemine katılıyor musunuz?

Yeni büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde coğrafi bilgi sistemi ne kadar 
sürede kuruldu?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi olan büyükşehir belediyelerinde ha-
yata geçirilecek geniş ölçekli yatırım projelerinin; kırsal alan genişliği fazla olan 
illerde çevresel sorunlara neden olacaktır"  söylemine katılıyor musunuz?.

 

Katı atık geri toplama deneyimi olmayan, yeni büyükşehir belediyelerinin kırsal 
alanlarında  yaşayanlar için bilgi odaklı çalışmaların yapılması bu dezavantajı 
giderecektir" söylemine  katılıyor  musunuz?

6360 Sayılı Kanunda yer verilen tip mimari projeler ile ilçe belediyeleri işlev-
selleşebildi mi? 

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

"Büyükşehir belediyesine 6360 sayılı Kanun ile verilen alt birimler arasında 
koordinasyon sağlama yetkisinin, il ölçeğinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm 
uygulamalarına etkisi olumlu oldu" söylemine katılıyor musunuz?
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30 Mart 2014 sonrası /6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, büyükşehir be-
lediyesine sunulan imar planlarında değişimin yönü ne oldu? 

"İl özel idaresi kapatıldıktan sonra büyükşehir belediyesinin koruma amaçlı 
imar planı yapma yükü arttı" söylemine katılıyor musunuz? 

İl özel idaresi kapatıldıktan sonra büyükşehir belediyesinin koruma amaçlı 
imar planı yapma durumu, uygulama sürecini mekansal planlama açısından 
nasıl etkiledi?

İlinizde, il (büyükşehir) ölçeğini kapsayan bütüncül nitelikte planlar hazırlandı 
mı? 

"Kopuk ve parçalı plan sorunu büyükşehir belediyelerinin bütüncül plan yapma 
anlayışı ile giderildi" söylemine katılıyor musunuz?

İlçe belediyelerinin verdiği yapı izinlerine, büyükşehir belediyesinin İmar 
Kanunu'na göre müdahalesinin (geçen yıl ve bir önceki yıl mukayesesi yapıldı-
ğında) niceliksel durumu nedir?

Belediyeniz 6360 sayılı Kanunla verilen imar düzenlemelerini denetleme yetki-
sini uygulama sürecinde hangi öncelikle kullandı?

Büyükşehir belediye sınırlarında bulunan eski köy/yeni mahallelere imar planı 
yapma zorunluluğu getirilmesi nasıl bir etki oluşturdu?

6360 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, nazım ve uygulama imar planı 
sayısındaki değişim ne yöndedir? 
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Büyükşehir belediyesinin mekansal planlama sürecinde asli yetkili hale gelme-
si, uygulama sürecinde sorunların yaşanmasına neden oldu mu?

Genişletilen il ölçeğinde plan kademelendirmesinde sorun yaşandı mı? 

6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde, "eski köy/yeni mahallelerde tip proje 
uygulama sürecinde yetkilendirme sorunu yaşandı" söylemine katılıyor musu-
nuz?

Büyükşehir alanlarında, yatırım bölgelerinin oluşturulması için çalışmalar ya-
pıldı mı? 

İl ölçeğinde imar uygulamalarından sorumlu büyükşehir belediyeniz, hizmet 
sunumlarını gerçekleştirmek üzere yeni birimler oluşturdu mu?

"Büyükşehir belediyesinde imar ve planlama hizmetlerini yerine getirmek üzere 
yeni birimlerin oluşturulması, uygulama sürecinde yönetim birimlerinin iş yükü-
nü arttırdı" söylemine katılıyor musunuz?

6360 Sayılı Kanundaki İmar bölümünü okudunuz mu?

Belediyenizi Kentsel Dönüşüm konusunda yeterli buluyor musunuz?

Size göre Kentsel Dönüşüm uygulama yetkisi merkezi yönetimde mi yoksa yerel 
yönetimde mi olmalı? 

6360 sayılı Kanun sonrası il düzeyinde kent estetiği (dış cephe, tabela yerleştir-
me vb.) konularındaki çalışmalar ne yönde değişti?
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Kırsal-Kentsel alan arasında mesafenin fazla olduğu büyükşehir belediyelerin-
de ulaşım ve koordinasyon merkezlerinin hizmet politikası, güzergah, ücret ta-
rifesi belirleme süreçleri nasıl işletildi? Başlıklar halinde sıralayınız.

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

6360 Sayılı Kanun'un uygulama sürecinde, toplu ulaşım sistemlerine yönelik 
olarak tespit edilen sorunlar nelerdir? Başlıklar halinde sıralayınız.

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

Belediyeniz, 6360 sayılı Kanun kapsamında UKOME uygulama süreçlerini iş-
letirken rehber  niteliğinde bir yönetmelik veya yönerge çıkardı mı?

Kırsal alan yönetsel alanı genişleyen büyükşehir belediyeleri bu alanlarda yol 
yapım çalışmalarına öncelik vermiştir" söylemine katılıyor musunuz?

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

"6360 sayılı Kanun sonrasında, büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırında 
yetkili olmasıyla; toplu ulaşım konusunda diğer kamu veya özel sektör kurum ve 
kuruluşları arasında yetki karmaşası oldu" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun sonrasında il içi ulaşım hizmetlerinin kalitesi konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 
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6360 sayılı Kanun sonrasında iller arası ulaşım hizmetlerinin kalitesi konusun-
da ne düşünüyorsunuz? 

"Büyükşehir belediyesi olduktan sonra/belediyelerin il sınırlarına genişleme sü-
reci sonunda, taksi ve servis araçlarıyla ilgili koordinasyon artmış ve bu hizmet-
lerin sunumundaki etkinlik artmıştır" söylemine katılıyor musunuz?

"6360 sayılı Kanun toplu taşıma hizmetlerindeki denetim faaliyetlerini artırdı" 
söylemine katılıyor musunuz?

"Sınırdaş büyükşehir belediyeleri ulaşım hizmetlerinde birbiriyle bütünleşik ça-
lışmalıdır" söylemine katılıyor musunuz?

"Yükseköğretimde toplu taşıma ve ulaşımla ilgili bölüm açılması hizmet kalitesi-
ni artıracaktır" söylemine katılıyor musunuz?

Mevzuat ve uygulama geleneğinden kaynaklı sorunlar düşünüldüğünde, büyük-
şehir belediyesi bünyesinde kurulan mevcut UKOME'nin işlevini yerine getir-
diği söylenebilir mi?

Sizce, UKOME'nin en temel sorunu nedir?

"Tüm büyükşehir belediyelerinde UKOME belediye yönetim yapısının dışında 
tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşmalıdır" söylemine katılıyor 
musunuz?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan AYKO-
ME, kırsal ve kentsel alanı yöneten yönetsel ölçeğin gereklerini sağlayacak tek-
nik altyapı yönetimi bağlamında nasıl değerlendirilebilir?
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Mevzuat ve uygulama geleneğinden kaynaklı sorunlar düşünüldüğünde büyük-
şehir belediye sınırlarında kurulan AYKOME'lerin işlevini yerine getirdiği söy-
lenebilir mi?

Yeni büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan AYKOME'nin sizce en temel 
sorunu nedir?

"6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinde su ve kanalizasyon hizmetle-
rini yerine getirmek üzere kurulan idareler, belirlenen ölçekte hizmetlerin etkin 
ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamıştır" söylemine katılıyor musunuz?

Sizce; su ve kanalizasyon hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için bu hizmeti 
sunan kuruluşların, 6360 sayılı Kanun sonrasında kurulan su ve kanalizasyon 
idareleri gibi il sınırlarında örgütlenmeleri gerekir mi? (İl sınırları, bu hizmetler 
için uygun bir ölçek midir?)

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeniz bünyesinde kurulan su ve kanali-
zasyon idaresinin; kuruluş, teşkilatlanma ve ilk büyük yatırımları nasıl finanse 
edildi? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

İlinizde, merkeze uzak mahallelerde su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili bir 
talep ortalama ne kadar sürede karşılanmaktadır?

6360 sayılı Kanun'dan önce, farklı su ve kanal sistemleri olan kentsel ve kırsal 
yerleşim yerlerinin su ihtiyaçlarının giderilmesinde; büyükşehir olduktan sonra 
kurulan su ve kanalizasyon idaresiyle bir standartlaşma getirildi mi?  

6360 sayılı Kanun uygulama süreci başlatıldıktan sonra, kırsal yerleşim alanla-
rındaki içme ve kullanma suyu şebekelerine ilişkin yenileme ve düzenlemeler 
yapıldı mı?
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6360 sayılı Kanun uygulama süreci başlatıldıktan sonra, kırsal yerleşim alanla-
rı için kanalizasyon şebekelerine ilişkin yenileme ve düzenlemeler yapıldı mı?

"Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırı olması; su ve atık su genel 
müdürlüklerinin tüm il sınırları içinde görev üstlenmiş olması yatırımların tek 
elden planlanması ve finanse edilmesi noktasında avantajlı olmuştur" söylemine 
katılıyor musunuz? 

"6360 sayılı Kanun ile yeni büyükşehir belediyelerinde kurulan su ve kanalizas-
yon idarelerinin, teknik altyapılarının yeterince hızlı oluşturulamaması nedeniy-
le hizmetlerde aksamaların yaşandığı" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde; büyükşehir belediyenizde su ve kana-
lizasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlar varsa aşağıdaki listeden işaretleyiniz 
(birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz).

"İl mülki idare sınırlarında hizmet sunmakla sorumlu olan büyükşehir beledi-
yeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, mali kaynaklarında yetersizlik olması 
halinde; ücret tarifelerinde yapacakları artış, özellikle kırsal alanlarda hizmet 
talep edecek olan yerel halka mali külfet 

"Su kanalizasyon hizmetlerinin görülmesinde mevcut su ve kanalizasyon idaresi-
nin yeniden yapılandırılması gereklidir" söylemine katılıyor musunuz?

"AYKOME kırsal alanda sorumluluğu olan ve doğal afet riski fazla olan büyük-
şehir belediyeleri için yeterli bir birimdir" söylemine katılıyor  musunuz?

"Tüm büyükşehir belediyelerinde AYKOME belediye yönetim yapısının dışında 
tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurumsallaşmalıdır" söylemine katılıyor 
musunuz?
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"Muhtarların, 6360 Sayılı Kanun ile bazı yetkilerini kaybetmeleri mahallelerde 
sorunları artıracaktır söylemine" katılıyor musunuz?

"İl özel idarelerinin kaldırılması, seçilmiş büyükşehir belediye başkanı valilik 
makamının zayıflamasına neden oldu" söylemine katılıyor musunuz?

"Tüzel kişiliği olan köyler, tüzel kişiliği ile büyükşehir yönetimine bağlansa daha 
başarılı sonuçlar elde edilebilirdi" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köylerin büyükşehir beledi-
yesine entegre edilme sürecini sistemli olarak takip ettiniz mi? 

6360 Sayılı Kanun ile kapatılan birimlere ait evrakların durumu nasıl takip 
edildi? 

6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde, "Yatırım İzleme Koordinasyon Başkan-
lığı yereldeki merkez olarak algılandı" söylemine katılıyor musunuz?

"Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda kaynak/ödenek aktarma süreci-
nin uzun olması il ölçeğinde gerçekleştirilen yatırımların yavaşlamasına neden 
oldu" söylemine katılıyor musunuz?

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda personel ihtiyacının Bakanlar Ku-
rulu kararı ile belirlenmesi yereldeki merkezi hiyerarşiyi güçlendirdi" söylemi-
ne katılıyor musunuz?

"Merkez-yerel ilişkileri düzeyinde; vali kontrolünde ve merkezin parçası olarak 
kurulan YİKOB uygulama sürecinde işlevseldi" söylemine katılıyor musunuz?
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Yerel yönetimlerin hizmet sunma gerekliliği düşünüldüğünde; hangisi daha et-
kin hizmet sunumu gerçekleştirdi?

Sizce Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na tüzel kişilik verilirse, il düze-
yinde aksayan yatırımlar daha hızlı hayata geçirilebilir mi?

"Köylü kimliğini yasal değişiklikle yitirerek kentli olan vatandaşın, yerel yö-
netsel birimlerden hizmet talep etme noktasında pasifleştiği söylemine" katılıyor 
musunuz?

Belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişiliklerine son verilmesinin uygulama 
sürecine yansıması oldu mu?

Büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan eski köy/yeni mahallelere hizmet 
sunarken; nasıl bir görüntü oluştu?  

Hizmet sunacağı alan il ölçeğinde genişleyen büyükşehir belediyeleri, yaşana-
bilecek iletişim sorunlarına yönelik tedbir aldı mı?

Belirlenen yönetsel ölçekte, yerelde demokratik katılım mekanizmaları işletildi 
mi?

Yerel halkta, kamu hizmetlerine katılım bilinci, ölçek genişletme sonrasında 
nasıl bir hal aldı?

"6360 Sayılı  Kanun öncesi, büyükşehir belediye sisteminde yer alan, karmaşık 
olduğu düşünülen yerel de yönetsel çeşitlilik (Köy, belde bel, İÖİ, BŞB, İlçe Bel.) 
giderildi ve yönetsel etkinlik sağlandı" söylemine katılıyor musunuz?
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"Yerel siyaset alanı 6360 sayılı Kanun'un uygulama sürecinde bürokratikleşti" 
söylemine katılıyor musunuz?

6360 Sayılı Kanun, yerelde siyasi dengenin değişmesine etki etti mi? 

6360 Sayılı Kanun uygulama sürecinde muhtarların yönetsel profili (nitelikleri, 
yönetim becerileri, kriz çözme yetenekleri, vizyonerlikleri vb.) nasıldı? 

"Kentsel dönüşüm mastır planı ve kentsel dönüşüm alanı belirleme yetkisi bulu-
nan büyükşehir belediyelerinde, özellikle muhalefet partisinin yönetimde olduğu 
ilçelerde kentsel dönüşüm bir cezalandırma aracına dönüştü" söylemine katılı-
yor musunuz? 

6360 Sayılı Kanunun uygulama sürecinde, büyükşehir belediyelerinde ilçe dü-
zeyinde kademelendirme nasıl oldu? 

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

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

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

(Başlıklar olarak belirtiniz)

6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında, coğ-
rafi sınır ve yetki temerküzünden kaynaklanan muhatap sorununu ne yönde et-
kiledi? 
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6360 Sayılı Kanun, "il içerisinde coğrafi sınır ve yetki sorunlarını büyük ölçüde 
çözmüş; temel yerel sorun ve hizmetlerde muhatabın kim olacağı sorununa kesin 
çözüm getirmiştir" söylemine katılıyor musunuz?

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerinin sunduğu hiz-
metlerin görüntüsü ne yöndedir?

6360 Sayılı Kanun ile yapılandırılan büyükşehir belediye sistemi, sizce nasıl 
tanımlanır?

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

"6360 Sayılı Kanun ile belirlenen il ölçeği, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaç-
ların benzeştiği ölçek olmamıştır" söylemine katılıyor musunuz?

6360 Sayılı Kanun uygulama süreci, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe 
belediyelerinin kırsal alan yönetim deneyimi elde etmesi için yeterli bir süre 
mi?

"6360 Sayılı Kanun ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak büyükşehirlere ma-
halle olarak, bağlanması, uygulama sürecine bakıldığında doğru bir karardı" 
söylemine katılıyor musunuz?

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

Büyükşehir belediyelerinde oluşturulan tarımsal/kırsal hizmetler daire başkan-
lığı hizmet tanımı nasıl belirlendi?
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6360 sayılı Kanun uygulama sürecini değerlendirdiğinizde; tarımsal ve kır-
sal hizmetler, büyükşehir belediyelerinin hizmet yapı ve anlayışı ile ne kadar 
uyumludur?

"Küçük ölçekli (Köy, Belde Bel. vb.) mahalli idarelerce çözülmesi mümkün gö-
rünmediği düşünülen; çevre, sanayileşme, ulaşım gibi konularda kalıcı çözümle-
rin büyükşehir belediyeleriyle geldiği söylemine" katılıyor musunuz?

Büyükşehir belediyelerine iletilen hizmet taleplerinin ağırlığı tahminen ne yön-
dedir?

"6360 Sayılı Kanun uygulamaya konulduktan sonra, büyükşehir belediyeleri ve 
ilçe belediyelerinin hizmet sunumlarında hız ve kalite arttı" söylemine katılıyor 
musunuz?
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ÇALIŞTAY	BİLGİ	KİTAPÇIĞI



Ekler 285



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları286

 



Ekler 287



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları288



Ekler 289



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları290



Ekler 291



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları292



Ekler 293



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları294



Ekler 295



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları296



Ekler 297



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları298



Ekler 299



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları300



Ekler 301



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları302



Ekler 303



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları304



Ekler 305



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları306



Ekler 307



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları308



Ekler 309



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları310



Ekler 311



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları312



Ekler 313



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları314



Ekler 315



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları316



Ekler 317



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları318



Ekler 319



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları320



Ekler 321



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları322



Ekler 323



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları324



Ekler 325



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları326



Ekler 327



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları328



Ekler 329



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları330



Ekler 331



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları332



Ekler 333



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları334



Ekler 335



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları336



Ekler 337



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları338



Ekler 339



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları340



Ekler 341



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları342



Ekler 343



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları344



Ekler 345



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları346



Ekler 347



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları348



Ekler 349



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları350



Ekler 351



6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları352


